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NÁZEV:  

Rizikové chování a volnočasové aktivity u dětí před umístěním do dětského 

domova.  

 

ANOTACE: 

Diplomová práce Rizikové chování a volnočasové aktivity u dětí před umístěním 

do dětského domova se zaměřuje na způsob trávení času u dětí a na faktory, 

které jej ovlivňují. V teoretické části svojí práce se zabývám náhradní výchovnou 

péči a sanací rodin. Stěţejní jsou kapitoly rizikové chování a volný čas, kde se 

snaţím o vztaţení těchto dvou oblastí na specifickou skupinu dětí před umístěním 

do dětského domova. Praktickou část práce jsem zaloţila na podkladě návštěv 

dvou dětských domovů, kde jsem měla moţnost nahlédnout do dokumentace a 

zrealizovat dvacet šest rozhovorů s dětmi. Hlavní část práce, je věnována 

prezentaci zjištěných výsledků, tedy jakým způsobem trávily děti čas před 

umístěním do dětského domova. Výsledky jsou vyhodnoceny a jsou navrţena 

moţná řešení, východiska a doporučení pro práci s dětmi a rodinami v rámci 

sanace rodiny.  

 

KLÍČOVA SLOVA: 

Dětský domov, sanace rodiny, rizikové chování, volnočasové aktivity, volný čas. 

 



 

 

 

 

 

 

 

TITTLE:  

Risk behaviour and leisure activities for children before they are placed in 

Children's home 

 

SUMMARY: 

Thesis Risk behavior and leisure activities for children they are placed in children's 

home is oriented on the factors that influence spending time  children before they 

are placed in a children's home and how spend children their time. In the 

theoretical part of my work dealing with the substitute family care and family 

preservation. The chaps risk behaviour and leisure time are fundamental.  Where I 

try to focus specific These two parts  with regard to children before placed in childrens 

home. The practical part of this work was founded of visits two childrens homes.  

Where I studied documentation and did twenty-six interviews with children. The 

main part is devoted to the presentation of the obtained results, so how children 

spend their time before they are placed in a children's home. The results are 

analyzed and possible solutions and recommendations for working with children 

and families in family preservation. 

 

KEYWORDS:  

Children's, family preservation, risk behaviour, leisure activities, leisure time. 
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ÚVOD 

Ve své diplomové práci se chci zabývat dětmi před jejich umístěním do 

dětského domova. Hlavním naším cílem je zmapovat jakým způsobem děti trávily 

volný čas.  

Děti, které vyrůstají v ústavní výchově, jsou podstatně více znevýhodněny 

oproti dětem vyrůstajícím v rodinném prostředí. Mou snahou je poukázat na 

období před umístěním dítěte do dětského domova, které by pro nás z hlediska 

prevence umísťování mělo být nejdůleţitější.  Z šetření by proto mělo vyplynout, 

jak děti trávily čas, co ovlivňovalo způsob trávení času a jaké to mohlo mít 

důsledky. 

Téma práce jsem si vybrala ze dvou důvodů. Zejména, protoţe pracuji 

v zařízení, kde vidím kaţdý den důleţitost práce s rodinou jako prevenci 

v umístění dětí do dětského domova. A také, protoţe vycházím ze šetření a 

výsledků, které přinesla má bakalářská práce.  

První polovina práce je teoretického charakteru, kdy zvolený odborný 

podklad byl v souladu se zásadami zakotvené teorie, vybrán aţ po získání prvních 

dat. Tato první polovina je sloţena z několika základních segmentů. Dělena je na 

úvodní část, kde je mojí snahou charakterizovat náhradní výchovnou péči. Další 

částí je kapitola věnovaná sanaci rodin. Jedná se o typ sociální práce, která je 

zaměřena na snahu zabránit umístění dítěte do dětského domova. Další kapitoly 

jsou věnovány rizikovému chování a volnému času. Snaţím se nepopisovat dané 

jevy jako samostatné celky, ale zasadit je do kontextu tématu mé práce a 

specifické skupiny dětí před umístěním do dětského domova. V druhé části práce 

nejprve charakterizuji metodologické ukotvení šetření a následně se snaţím o 

interpretaci získaných informací.  Metodou k získávání dat byly pouţity rozhovory 

pomocí návodu s dětmi ze dvou dětských domovů.  
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1 NÁHRADNÍ PÉČE 

V prvé řadě je nutné stručně charakterizovat náhradní péči o děti u nás. 

Náhradní péči můţeme rozdělit dle Bubleové a Kovaříka (1999) na náhradní 

výchovnou péči a náhradní rodinnou péči. Náhradní výchovnou péčí rozumíme 

péči o děti, které nemohou být z nejrůznějších důvodů vychovávány ve vlastní 

rodině. Jedná se o péči ústavní, v níţ je dítě vychováváno většinou aţ do své 

dospělosti. Náhradní rodinná péče je formou, kdy je dítě vychováváno „náhradními 

rodiči“ v prostředí, které se co nejvíce podobá ţivotu v běţné rodině.  

1. 1 Náhradní výchovná péče 

Pro naši práci je však stěţejní náhradní výchovná péče a zejména dětské 

domovy. Zaměříme se tedy cíleně na tuto oblast. 

V případě, ţe se rodina nemůţe vhodně postarat o dítě z jakéhokoliv 

důvodu a nelze u dítěte uplatnit některou z moţností náhradní rodinné péče, je pro 

dítě nutné zvolit náhradní výchovnou péči. K tomuto způsobu péče je stále mnoho 

výhrad, ale měli bychom si uvědomit, ţe díky změně koncepce výchovné péče jiţ 

není ve většině dětských domovů tak radikální rozdíl mezi chodem běţné rodiny a 

domovem rodinného typu. Myslím tedy, ţe bychom neměli formu náhradní 

výchovné péče zatracovat a volit raději cestu naprosto nevhodné rodiny pro dítě. 

Nezpochybňuji přitom, ţe role rodiny při výchově dítěte je nezastupitelná. Je 

důleţité si, ale uvědomit, ţe vazba mezi dítětem a rodinou je činitel, který formuje 

osobnost dítěte, ale bohuţel se můţe tento vliv projevit i  negativně.  

Zda je dítě umístěno do náhradní výchovné péče, nebo jde do náhradní 

rodiny, je ovlivněno mnoha činiteli. Příkladem můţe být situace na Slovensku. 

Počet dětí ve věku od narození do 14 let se téměř nemění (cca. 950 000 tisíc). 

Přesto v roce 1945 ţilo  840 dětí ve 23 dětských domovech a o šedesát let později 

ţilo v 96 dětských domovech téměř 4200 dětí, tedy pětkrát víc. Co se za těch 60 

let změnilo? Jsou horší děti, nebo rodiče? Nebo se zhoršili ekonomické podmínky, 

ale je tomu opravdu tak, ţe by byli rodiče a děti horší? Nebo je to následek 

rozpadu širších rodin, rozvodovosti či ještě něčeho jiného (Škoviera, 2007)?  

Situace v České republice je velmi podobná. V roce 1989 bylo v ústavní 

péči celkem 682 dětí na 100000 obyvatel ve věku 0 aţ 17 let. V roce 2006 jiţ je 
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těchto dětí 1313 (TransMonee, 2008, [online]). Samozřejmě tato data nemůţeme 

přímo porovnávat, jelikoţ došlo v tomto období ke změně systému. Avšak i přesto 

si musíme klást otázku, jak můţe být v roce 2006 číslo tak vysoké kdyţ naší 

snahou by měla být deinstitucionalizace. Počet dětí vyrůstajících v ústavní péči 

v České republice stále stoupá. V Evropě nám u dětí mladších tří let umístěných 

v kojeneckých ústavech patří dokonce smutné první místo, jak dokládá následující 

graf, který ukazuje kolik z deseti tisíc dětí, se do tří let (v uvedených zemích) 

dostává do dětských domovů (stav v roce 2002). 

Graf č. 1: Děti do tří let umístěné v dětských domovech (Škoviera, 2007, s. 39) 

 

Náhradní výchovná péče je rozdělena do kompetencí dvou ministerstev. 

Pro děti do 3 let věku jsou to kojenecké ústavy spravované ministerstvem 

zdravotnictví a pro děti od tří do osmnácti let dětské domovy, diagnostické a 

výchovné ústavy řízené resortem školství. Zařízení můţe poskytovat také péči po 

ukončení ústavní výchovy nezaopatřené osobě, která se připravuje na povolání, 

nejdéle však do věku 26 let. 

Ústavní výchova je výchovným opatřením, které nařizuje soud v občansko-

právním řízení podle zákona o rodině. Cílem ústavní výchovy je zajistit nezletilé 

osobě náhradní výchovnou péči v zájmu jeho zdravého vývoje, řádné výchovy a 

vzdělání. Náhradní výchovná péče je poskytována těmito zařízeními:  

a) diagnostický ústav, 

b) dětský domov, 
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c) dětský domov se školou, 

d) výchovný ústav (Zákon č. 109/2002 Sb.). 

V současné době máme v ČR 14 diagnostických ústavů, 151 dětských 

domovů, 31 dětských domovů se školou a 33 výchovných ústavů. Většina dětí 

s nařízenou ústavní výchovou je umístěna do dětského domova. Tento fakt 

dokládá statistika z roku 2010, kdy z celkového počtu umístěných dětí do ústavní 

výchovy bylo 72% umístěných právě do dětského domova. (UIV, 2010). 

Dítě, kterému je nařízena ústavní výchova, má nárok na plné zaopatření a 

to: stravování, ubytování, ošacení, učební potřeby a pomůcky, úhradu nákladu na 

vzdělávání, úhradu nákladu na zdravotní péci, léčiva a zdravotnické prostředky, 

které nejsou hrazeny ze zdravotního pojištění, kapesné, osobní dary a věcnou 

pomoc při odchodu zletilých ze zařízení, úhradu nákladů na dopravu do sídla 

školy, potřeby pro vyuţití volného času a rekreaci, náklady na kulturní, uměleckou, 

sportovní a oddechovou činnost, náklady na soutěţní akce, rekreace, náklady na 

dopravu k osobám odpovědným za výchovu (Zákon č. 109/2002 Sb.). 

1. 1. 1 Diagnostický ústav 

Diagnostický ústav má v systému školských zařízení pro výkon ústavní 

výchovy specifické postavení. Je to zařízení, které přijímá děti krátkodobě 

zpravidla na dobu 8 týdnů. Provádí jejich komplexní diagnostiku a na jejím základě 

je umísťuje do konkrétního školského zařízení.  Diagnostický ústav definuje zákon 

jako zařízení, které přijímá děti s nařízenou ústavní výchovou, uloţenou 

ochrannou výchovou nebo ty, o jejichţ umístění do výchovného zařízení poţádali 

zákonní zástupci – dobrovolný pobyt (Zákon č. 109/2002 Sb.). 

  „Jedna z dalších definic popisuje diagnostické ústavy jako internátní 

výchovná zařízení, která komplexně z psychologického a pedagogického hlediska 

vyšetřují děti a mládež, u nichž se předpokládá nebo je rozhodnuto o ústavní 

výchově (Novotná, Kremličková, 1997, s. 101).“ 

„Ústavy jsou rozděleny na dva typy dle věkových skupin a pohlaví. Dětský 

diagnostický ústav plní diagnostické funkce pro děti od tří let do ukončení školní 

povinné docházky. V diagnostickém ústavu pro mládež se soustřeďují děti po 
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ukončení školní docházky do dovršení zletilosti (Novotná, Kremličková, 1997, s. 

101).“ 

Na základě komplexní diagnostiky je na kaţdé dítě v zařízení zpracována 

diagnostická zpráva, která specifikuje výchovné a vzdělávací potřeby a navrhuje 

"program rozvoje osobnosti". S ohledem na tyto potřeby a perspektivu dítěte 

umísťuje diagnostický ústav dítě do školského zařízení pro výkon ústavní výchovy 

nebo ochranné výchovy, které poskytuje péči dlouhodobou: dětského domova, 

dětského domova se školou, výchovného ústavu (Vojtová, 2004). 

Ve vztahu k edukaci dítěte plní diagnostický ústav úkoly: 

a) diagnostické, spočívající ve vyšetření úrovně dítěte formou pedagogických a 

psychologických činností, 

b) vzdělávací, v jejichţ rámci se zjišťuje úroveň dosaţených znalostí a dovedností, 

stanovují a realizují se specifické vzdělávací potřeby v zájmu rozvoje osobnosti 

dítěte přiměřeně jeho věku, individuálním předpokladům a moţnostem, 

c) terapeutické, které prostřednictvím pedagogických a psychologických činností 

směrují k nápravě poruch v sociálních vztazích a v chování dítěte, 

d) výchovné a sociální, vztahující se k osobnosti dítěte, k jeho rodinné situaci a 

nezbytné sociálně - právní ochraně; podle potřeby zprostředkovává zdravotní 

vyšetření dítěte, 

e) organizační, související s umísťováním dětí do zařízení v územním obvodu 

diagnostického ústavu vymezeném ministerstvem, popřípadě i mimo územní 

obvod; spolupracuje s orgánem sociálně-právní ochrany při přípravě jeho návrhu 

na nařízení předběţného opatření, které bude vykonáváno v diagnostickém 

ústavu nebo na návrh diagnostického ústavu v jiném zařízení, 

f) koordinační, směřující k prohloubení a sjednocení odborných postupů ostatních 

zařízení v rámci územního obvodu diagnostického ústavu, k ověřování jejich 

účelnosti a ke sjednocení součinnosti s orgány státní správy a dalšími osobami, 

zabývajícími se péčí o děti (Zákon č. 109/2002 Sb.). 
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1. 1. 2 Dětský domov 

Dětský domov je výchovné zařízení, které se stará o děti bez závaţných 

poruch chování, které nemají rodinné zázemí, a není u nich moţnost vyuţít 

některou z forem náhradní rodinné péče. Dětské domovy pečují o děti podle jejich 

individuálních potřeb a ve vztahu k dětem plní zejména úkoly výchovné, 

vzdělávací a sociální. Do dětského domova se umísťují děti od 3 do 18 let.  Na 

základě smlouvy o dobrovolném pobytu mohou nezaopatřené osoby zůstat 

v dětském domově při přípravě na povolání do 26 let. Některé dětské domovy mají 

také pro děti, které dovrší zletilosti startovací „byt“ v rámci domova, kde se mohou 

připravovat na odchod z dětského domova. Do dětského domova se rovněţ 

v některých případech umísťují nezletilé matky spolu s jejich dětmi (Zákon                  

č. 109/2002 Sb.). 

Dětské domovy jsou převáţně spravovány krajem. Z celkového počtu 151 

(ke konci roku 2009) dětských domovů je krajem spravováno 139. Dětské domovy 

spadající pod Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy jsou 2. Soukromých 

dětských domovů máme 7 a církevní 3. Ve všech těchto zařízeních je celková 

kapacita 5188 lůţek (UIV, 2010).   

Dětské domovy se do roku 2002 dělily na tzv. typ internátní a rodinný. Dne 

1. 7. 2002 nabyl účinnosti zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo 

ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve 

školských zařízeních a o změně dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů, 

který stanovil internátním dětským domovům povinnost se transformovat na tzv. 

rodinný typ dětského domova, a to do dvou let od účinnosti zákona (Matoušek, 

2003). Této povinnosti však je moţné udělit výjimku a lhůta k vyplnění můţe být 

prodlouţena.  

Základní organizační jednotkou v dětském domově je rodinná skupina, 

kterou tvoří nejméně 6 a nejvíce 8 dětí. V dětském domově lze v jednom areálu 

zřídit nejméně 2 a nejvíce 6 rodinných skupin (Zákon č. 109/2002 Sb.). 

Dětský domov rodinného typu se snaţí co nejvíce přiblíţit chodu běţné 

rodiny. Systém fungování rodinné skupiny jsem poznala zejména díky svým 

návštěvám v rámci Bakalářské práce a Diplomové práce. Na základě této 

zkušenosti ho také popíši.  



 
7 

Rodinná skupina bydlí v bytě, jako běţné rodiny. Mají své sociální zařízení, 

kuchyňku, jídelnu, chodbu, své pokoje a obývací pokoj. Děti se vzdělávají ve 

školách, které nejsou součástí dětského domova.  Navštěvují tedy běţné školy. 

Rodinná skupina si sama uklízí, pere, ţehlí, nakupuje potraviny, hygienické, školní 

a jiné potřeby. Strava je dětem zajišťovaná pomocí obědů v jejich školách tak jako 

je to u běţných dětí. Další stravování je zajišťováno samotnou rodinnou skupinou. 

O kaţdou rodinnou skupinu se starají kmenoví vychovatelé. Snahou je, aby se u 

dětí střídalo co nejméně osob. Zájmové krouţky se snaţí dětský domov směřovat 

mimo areál domova. Nová koncepce dětských domovů určitě pomáhá k tomu, aby 

děti byly v takové péči, která se snaţí co nejvíce podobat běţné rodině, jak jen je 

to v ústavním prostředí moţné (Moudrá, 2009). 

1. 1. 3 Dětský domov se školou 

Dětský domov se školou je termín, který se pouţívá aţ od roku 2002 a 

nahrazuje dřívější termín dětský výchovný ústav a zvláštní škola internátní. Dětský 

domov se školou zajišťuje péči o děti s nařízenou ústavní výchovou nebo 

uloţenou ochrannou výchovou. Ústavní výchova v dětském domově se školou je 

určena dětem se závaţnými poruchami chování nebo pro děti, které pro svou 

přechodnou, nebo trvalou duševní poruchu vyţadují výchovně léčebnou péči.  Děti 

jsou z těchto důvodů vzdělávány ve škole, která je součástí domova (Zákon č. 

109/2002 Sb.). 

Všech 31 dětských domovů se školou je zřizováno Ministerstvem školství, 

mládeţe a tělovýchovy. Celková lůţková kapacita je 1080 míst (UIV, 2010). 

Do dětského domova se školou jsou zpravidla umísťovány děti ve věku od 

šesti let do ukončení povinné školní docházky. Rodinná skupina je základní 

organizační jednotkou i v dětském domově se školou. Skupinu tvoří nejméně 5 a 

nejvíce 8 dětí, zpravidla různého věku a pohlaví. Stejně jako v dětském domově je 

i v dětském domově se školou moţné zřídit nejméně 2 a nejvíce 6 rodinných 

skupin (Zákon č. 109/2002 Sb.).  

1. 1. 4 Výchovný ústav 

Výchovný ústav plní funkce výchovné, vzdělávací a sociální pro děti starší 

15 let se závaţnými poruchami chování, u nichţ byla nařízena ústavní výchova 
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nebo uloţena ochranná výchova. Zákon umoţňuje výjimečně umístit do 

výchovného ústavu dítě starší 12 let, u kterého se v chování projevují tak závaţné 

poruchy, ţe nemůţe být v dětském domově se školou (Zákon č. 109/2002 Sb.). 

Výchovné ústavy jsou převáţně spravovány Ministerstvem školství, 

mládeţe a tělovýchovy. Z celkového počtu 33 (ke konci roku 2009) výchovných 

ústavů je ministerstvem spravováno 32. Jeden výchovný ústav je soukromý. 

Celková kapacita výchovných ústavů je 1424 lůţek (UIV, 2010).   

Základní organizační jednotkou je výchovná skupina, kterou tvoří nejméně 

5 a nejvíce 8 dětí. Zřídit lze nejméně 2 a nejvíce 6 výchovných skupin. Výchovné 

ústavy se zřizují odděleně pro děti s nařízenou ústavní výchovou a uloţenou 

ochrannou výchovou, popřípadě jako výchovný ústav nebo výchovná skupina pro 

děti, které jsou nezletilými matkami, a jejich děti, nebo pro děti, které vyţadují 

výchovně léčebnou péči (Zákon č. 109/2002 Sb.). 

  

  



 
9 

2 SANACE RODINY 

Na ústavní výchovu se můţeme dívat i takto: „Někdy je nezbytné oddělit 

dvě infikované rány a vyléčit každou zvlášť, aby mohly zdravě srůst. Podobně 

může být užitečné oddělit děti od rodičů, aby spolu mohli později žít v harmonické 

rodině. Tehdy jsou dětské domovy ideálním řešením, ovšem za předpokladu, že 

nabízejí i rodinnou terapii (Lasson, in Škoviera, 2007, s. 5).“ Jako jeden z váţných 

problémů náhradní výchovy vidíme  v nedostatečné práci s rodinou dítěte.  

V současné době se toto problematikou zaobírá sanace rodiny a my vidíme jako 

důleţité tento poměrně nový termín vysvětlit.  

2. 1 Definice sanace rodiny 

„Sanace rodiny ve významu podpora rodiny, jsou postupy podporující 

fungování rodiny, které jsou opakem postupů vyčleňujících některého člena rodiny 

kvůli tomu, že někoho ohrožuje, příp. kvůli tomu, že je sám někým z rodiny 

ohrožen. V současnosti v západních zemích převažuje názor promítající se i do 

praxe sociální práce, že sanace rodiny by měla být metodou první volby u většiny 

případů, kdy je sociální služba kontaktována kvůli výskytu domácího násilí. 

Sanace rodiny však má mnohem širší pole působnosti, například jako postup 

doplňující léčbu závislosti u dospělých lidí. Práce s rodinou může mít formu 

podpory od zaškoleného dobrovolníka, terapie poskytované profesionálem celé 

rodině nebo někomu z rodiny v domácím či jiném prostředí, služby poskytované 

rodinám (např. docházka dětí do specializovaných denních center, přípravné 

vzdělávání dětí před vstupem do školy, docházka do mateřských a rodinných 

center (Matoušek, 2003, s. 196)).“ 

Bechyňová, Konvičková (2008, s. 18) definují sanaci rodiny jako: „ Soubor 

opatření sociálně - právní ochrany, sociálních služeb a dalších opatření a 

programů, které jsou poskytovány nebo ukládány převážně rodičům dítěte a dítěti, 

jehož sociální, biologický a psychologický vývoj je ohrožen. Důsledkem neřešené 

nebo akutní situace ohrožení dítěte může být jeho umístění mimo rodinu. 

Základním principem sanace rodiny je podpora dítěte prostřednictvím pomoci jeho 

rodině.“ 
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  Sanace rodiny má za cíl předcházet, zmírňovat, nebo eliminovat, příčiny 

ohroţení dítěte a poskytnout rodičům i dítěti pomoc a podporu k zachování rodiny 

jako celku. Jedná se o činnosti, které směřují k odvrácení moţnosti odebrání 

dítěte mimo rodinu, k realizaci kontaktů dítěte s rodinou v průběhu jeho umístění 

nebo k umoţnění jeho návratu z institucionálního zařízení zpět domů do bezpečné 

rodiny. Součástí sanace jsou pak i činnosti, které mají za cíl udrţet pozitivní 

změny v rodině dítěte i po jeho návratu ze zařízení (Bechyňová, Konvičková, 

2008). Úkolem sanace rodiny je podpora jednotlivých členů rodiny. Je třeba je 

přivést k tomu, aby rozpoznali zdroje svých problémů a ukázat jim moţnosti, jak je 

změnit či odstranit. 

Sanace rodiny je v legislativě pojmem poměrně novým. Je upraven novelou 

č. 134/2006 Sb. zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně – právní ochraně dětí, ve 

znění pozdějších předpisů.  

Význam sanace pro společnost dokazuje i studie z Velké Británie, kde 

poukazují na její význam u rodičů závislých na návykových látkách. Ve studii mimo 

jiné spočítali, kolik stojí stát sanace a kolik umístění dítěte to výchovného zařízení. 

Studie spočítala ušetření 1178,10 libry na jedno dítě. To je důleţité zjištění. v 

článku chtějí poukázat na problém, proč i přes tato čísla se sociální sluţby věnují 

aţ následné péči a nikoliv jiţ prevenci (Forrester, 2008).  

2. 2 Základní znaky sanace rodiny 

Jednotlivé znaky tohoto přístupu sociální práce s rodinou jsou vymezeny v 

publikaci Sanace rodiny: 

1) Multidisciplinární přístup 

Velký důraz autorky kladou na skladbu pracovního týmu. Neměl by v něm chybět 

pracovník sociálně-právní ochrany dětí, pracovník pro sanaci rodiny, pracovník pro 

výkon ústavní výchovy nebo pracovník zařízení pro děti vyţadující okamţitou 

pomoc, případně další odborníci, kteří jsou s rodinou či dítětem v kontaktu 

(psycholog, učitel, speciální pedagog, dětský lékař, soudce). Je stanoven 

koordinátor, který činnost týmu řídí. 

2) Seznámení s pravidly a jejich akceptace 

Seznámení s pravidly práce a vzájemná shoda v jejich definování je důleţitým 
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předpokladem pro úspěšnost práce. Pravidla jsou stanovena předem a všem 

zúčastněným (pracovníkům i rodině) známa. Od rodiny se očekává jejich 

respektování.  

3) Vědomé zapojení rodičů a dětí 

Rodiče i děti sanované rodiny vědí, ţe jsou do programu sanace zařazeni, podílejí 

se na sestavení plánu a souhlasí s ním. 

4) Sestavený sanační plán 

Důleţitou roli při jeho tvorbě hraje konkrétní cíl, o jehoţ dosaţení se usiluje. Dále 

se stanoví časový úsek, v jakém je dosaţení vytyčených cílů předpokládáno. 

Zároveň se stanoví časové úseky, ve kterých je vyhodnocována efektivita dílčích 

sanačních kroků. Definují se znaky, podle kterých bude efektivita práce s rodinou 

hodnocena, a musí se zajistit jejich srozumitelnost pro zúčastněné strany 

(Bechyňová, Konvičková, 2008). 

Významem sanace pro rodiče se zabývala studie realizovaná v Belgii. Do 

studie byly zařazeny rodiny, které byly sanovány po dobu 4 aţ 6 týdnů. Zjistilo se, 

ţe intervence má vliv na sniţování stresu u rodičů.  Rodiče uváděli, ţe se cítí více 

odolní při zvládání rodinné situace.  Rodiče dále uváděli, ţe jejich dítě zaţívá 

vlivem sanace výrazně menší zátěţ. Zároveň u rodičů, došlo k výraznému 

zlepšení v oblasti emocí během intervence. Ve studii také zjistili významné sníţení 

rizikového chování u dětí oproti začátku intervence. Rodiny po zmiňovaných 4 aţ 

6 týdnech sanace, uváděli, ţe jejich rodinná situace je více zvládnutá, ale stále 

ještě potřebují odbornou pomoc. Ve výzkumu také zjistili velmi významný fakt, ţe 

rodiny, které absolvovali intervenci, byly ochotny něco změnit. Ochota rodičů 

přistoupit ke změnám je jednoznačně pozitivním prvkem. Rodiče jsou více ochotni 

přijmout pomoc a podporu od profesionálů a ochotni se učit, jak zvládnout situaci, 

coţ je pro rodinu nejlepší moţnou cestou (Van Puyenbroeck,2009).  

2. 3 Organizace zprostředkovávající sanaci rodiny a jejich činnosti  

Velmi významnou organizací je české centrum pro sanaci rodiny (STŘEP), 

které zajišťuje podporu pro rodiny v Praze, Kladně a Berouně. Další 

nezastupitelnou organizací je Amalthea, která se věnuje rodinám v Pardubickém 

kraji.  



 
12 

Základními činnostmi, které organizace poskytují, jsou:  

 výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti  

Podpora rodičovského chování, vedení domácnosti, hospodaření, nácvik 

sociálních kompetencí v jednání na úřadech, školách, zdravotnických a školských 

zařízeních. Vyhledávání a poskytování informací které mohou přispět k řešení 

situace rodiny v oblasti bydlení, hospodaření, zaměstnání, dávek státní sociální 

podpory a státní sociální péče. Nácvik rodičovského chování v rodinách, v 

průběhu návštěv ve zdravotnických nebo školských zařízeních, nácvik chování 

rodičů v zátěţových situacích, vytváření krizových plánů pro pravděpodobné 

rizikové situace rodiny.  

 právní poradenství 

Pomoc a podpora kontaktů s rodinou, doprovázení k jednání na úřadech, 

vyjednávání v zájmu klientů v institucích, pomoc ve vyplňování formulářů a 

dotazníků.  Pomoc při sepsání návrhů a ţádostí určených soudům a úřadům.  

 poradenství v péči o dítě 

Uzavírání dohod s dětmi a rodiči o docházce do školy. Podpora kontaktu rodičů se 

zdravotnickým nebo školským zařízením. Pomoc při zprostředkování 

volnočasových aktivit dítěti. Poradenství v oblasti vývojových specifik. Poradenství 

v oblasti přípravy dítěte do školy (Střep, [online]; Amalthea, [online]).   

Při sanaci rodiny je jiţ nyní brán zřetel na rizikové chování a volnočasové 

aktivity u dětí. Naší prací bychom však chtěli upozornit na vysokou aktuálnost této 

problematiky. Rodič by měl vědět, ţe se má zajímat o to, s kým se jeho dítě stýká, 

kde a jak tráví čas. Rodič by měl dokázat vhodně stanovit co je pro dítě rizikové 

chování a čeho se vyvarovat. Snahou by mělo být, ţe rodič dokáţe podporovat 

vhodné volnočasové aktivity u dítěte. Rodina dokáţe a chce volný čas trávit 

společně a umí nalézt vhodnou náplň tohoto času. Tento výčet rozhodně není 

úplný, ale vidíme, jak je důleţité se zaměřit na rodinu ze všech stran úhlu pohledu 

a z hlediska vývoje dítěte musíme brát v potaz rozhodně i oblast rizikového 

chování a volnočasových aktivit. 
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3 RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ 

Důvodů proč, jsme se v naší práci, zaměřili na rizikové chování u dětí před 

umístěním do dětského domova je několik. Zejména jsme však vycházeli ze 

zjištění získaných z bakalářské práce, která se zabývala příčinami umístění dětí 

do dětského domova. Při šetření jsme zjistili, ţe porucha chování u dětí se jako 

jedna z příčin vyskytovala u 26 % rodin. (Moudrá, 2009).  Povaţujeme to za velmi 

vysoké procento dětí a často se v těchto případech jednalo jiţ o závaţné formy 

rizikové chování.  Zajímala nás tedy, na základě tohoto zjištění, podrobnější 

charakteristika dětí umístěných do dětského domova z hlediska rizikového 

chování. Dalším důvodem pro zvolení tohoto tématu je přesvědčení, ţe pro 

predikci rizikového chování je důleţitá rodina. Děti, které byly umístěny do 

dětského domova, mají často znevýhodněné postavení oproti běţným dětem.    

Výzkumy zaměřené na rizikové chování jsou v poslední době v zahraničí, 

ale i Čechách stále častější. Avšak zatím jsou zaměřené zejména na úzkou škálu 

oblastí. Velká pozornost je věnována návykovým látkám a oproti cizině se velmi 

často studie zabývají kategorií adolescence ve věku 14 aţ 19 let. Velmi málo je 

vyuţívána kvalitativní metodologie (Blatný, Polišenská, Balaštíková, Hrdlička 

2005).    

3. 1 Definice rizikového chování 

Definice a závaţnost rizikového chování je ovlivněná mnoha proměnnými. 

Příkladem nám můţe být, otázka pití alkoholu. Alkohol je návyková látka, kterou 

společnost do jisté míry toleruje. Avšak i na alkohol se díváme z hlediska 

konkrétního kontextu. Závaţnost rizikového chování budeme chápat jinak 

v případě mladistvého, který se několikrát do týdne opije či si dá několik piv a 

mladistvého, který si dá jedno pivo o prázdninách. Normy dané společností jsou 

vţdy různé. Je zřejmé, ţe v různých státech bude jiný pohled na to, co je běţné a 

co rizikové. Rozdíly jsou však i v jednom státě, například můţeme vidět rozdíly ve 

vnímání co je rizikové u různých komunit, přestoţe ţijí ve stejném státě.  

Pro naši práci jsme zvolili termín rizikové chování hned z několika důvodů. 

Jedná se o velmi široký pojem. Obsáhne projevy od prvních drobných problémů 

aţ po ty velmi závaţné. Šířka tohoto termínu je výhodná i z hlediska typu 
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problematiky. Termín obsáhne návykové látky na straně jedné, ale třeba i 

prostituci, poruchy příjmu potravy a rizikové sportovní aktivity na straně druhé. 

V neposlední řadě spatřujeme výhodu oproti jiným pouţívaným termínům, ţe se 

nejedná o jednoznačné záporné označování a tím znevýhodňování.  

Termín rizikové chování můţeme vysvětlit také pomocí jiţ dříve 

pouţívaného pojmu riziko v tradičním biomedicínském pojetí. Riziko v tomto 

případě má vyjádřit zvýšené obavy z negativních dopadů souvisejících s 

mortalitou. Příkladem takového rizika v biomedicínském pojetí můţe být, ţe 

například vysoká hladina cholesterolu a vysoký krevní tlak, jsou spojovány se 

zvýšenou pravděpodobností kardiovaskulárních chorob. Identifikace rizikových 

faktorů představuje zvýšenou šanci vyhnutí se např. výše zmiňovaným 

kardiovaskulárním chorobám. Stanovení rizikových faktorů nám zlepšuje i 

moţnost cílené a účinné intervence (Jessor, 1993). Podobným způsobem 

můţeme chápat i rizikové chování. Rizikové chování jsou faktory, které teprve 

mohou vézt k poruchám chování či sociálně patologickým jevům. Pokud nám 

budou zřejmé tyto faktory, můţeme lépe vyuţívat intervence a dosáhnout lepších 

výsledků. Podobným příkladem jako byl vysoký krevní tlak a vysoká hladina 

cholesterolu můţe být například kouření. Kouření můţeme chápat jako rizikové 

chování a můţe být spojováno se zvýšenou pravděpodobností následným 

propojením kouření cigaret s konzumací alkoholu, uţívání marihuany či jiných 

návykových látek. 

Za rizikovou mládeţ můţeme povaţovat dospívající, u kterých je, 

následkem spolupůsobení vícero faktorů, zvýšená pravděpodobnost selhání 

v sociální a psychické oblasti. Rizikovost v tomto smyslu můţeme chápat jako 

větší náchylnost k ohroţení v psychosociálním vývinu oproti běţné populaci 

(Labáth, 2007). 

Pokud se jedinec chová v některé oblasti rizikově, má často větší tendenci 

se chovat rizikově i v jiných oblastech.  

Rizikové chování můţe ohrozit plnění běţných vývojových úkolů, sociálních 

rolí, získávání základních dovedností a správnou přípravu na přechod do další 

fáze ţivotní dráhy. Termín rizikové chování označuje jakékoli chování, které můţe 

negativně ovlivnit psychosociální aspekty úspěšného vývoje. Zjevné případy 
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mohou být například zneuţívání omamných látek, záškoláctví, nechráněný 

pohlavní styk, řízení po poţití alkoholického nápoje a násilí (Jessor, 1993). 

  Rizikové chování je pojem odkazující ke komplexní kategorii chování, 

kterou se zabývají sociální a medicínské vědní obory, a která obvykle zahrnuje: 

 interpersonální agresivní chování (např. násilné chování, šikanu, týrání, 

rasovou nesnášenlivost a diskriminaci některých skupin, extremismus), 

 delikventní chování ve vztahu k hmotnému majetku (např. krádeţe, 

vandalismus, sprejerství), 

 rizikové zdravotní návyky (např. pití alkoholu, kouření, uţívání drog, ale i 

nezdravé stravovací návyky, nedostatečnou nebo nadměrnou pohybovou 

aktivitu), 

 sexuální chování (např. předčasné zahájení pohlavního ţivota, promiskuita, 

nechráněný pohlavní styk, pohlavní styk s rizikovými partnery, předčasné 

mateřství a rodičovství), 

 rizikové chování ve vztahu k společenským institucím (např. problémové 

chování ve škole jako záškoláctví, neplnění školních povinností, 

nedokončení studia), 

 nepatologické hráčství (Širůčková, 2010). 

Dle Macka (2003) je rizikové chování v zásadě dvojího druhu. Jednak se 

jedná o poškozování zdraví ať duševního nebo fyzického a za druhé je rizikové 

chování spjato s ohroţením společnosti. Rizikové chování můţeme tedy definovat 

jako aktivity, které směřují v psychosociální nebo fyzické poškození jedince, jiných 

osob nebo majetku.  

Všechny formy rizikového chování zpravidla obsahují kompromis mezi 

krátkodobým ziskem a potencionálními dlouhodobými negativními následky. To 

znamená, ţe jedinec akceptuje implicitně nebo explicitně vzdálené riziko za cenu 

bezprostředního profitu (Orosová, Gajdošová, Marasová – Gecková, Van Dijk, 

2007)    
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3. 2 Adolescence jako atribut rizikového chování 

Adolescence je specifické vývojové období v procesu utváření osobnosti. 

Jedná se o období přechodu mezi dětstvím a dospělostí. V tomto období dochází 

ke komplexní proměně osobnosti ve všech oblastech tedy somatické, psychické a 

sociální. Mnohé změny jsou podmíněny zejména biologicky, ale vţdy je významně 

ovlivňují psychické a sociální faktory (Vágnerová, 2000). 

Termín adolescence je odvozen od latinského slovesa adolescere 

(dorůstat, dospívat, mohutnět). Konkrétní období adolescence se u různých autorů 

liší.   

V práci jsme se rozhodli zaměřit na adolescenci ve vztahu k rizikovému 

chování zejména na základě šetření provedeného v bakalářské práci, kde jsme 

zjistili, ţe děti, u kterých se vyskytlo rizikové chování, byly umístěny do dětského 

domova průměrně v 11,9 roku. Byl tedy patrný rozvoj rizikového chování právě 

v tomto věku. Tato zjištění podporuje i literatura, kde můţeme nalézt, ţe obdobím 

pro kritický rozvoj rizikové chování se ukazuje raná adolescence, kdy dochází 

k velkému nárůstu všech forem rizikového chování a s postupujícím věkem 

postupně pomalu odezní (Sobotková, Blatný, Jelínek, Hrdlička, Urbánek, 2009; 

Macek, 2003; Vágnerová, 2000). 

V současné době v odborné literatuře můţeme nalézt názor, ţe rizikové 

chování je normativní součástí vývoje v adolescenci (např. Blatný, Hrdlička, 

Sobotková, Jelínek, Květon, Vobořil, 2006; Blatný, Polišenská, Balaštíková, 

Hrdlička, 2006; Macek, 2003; Orosová, Gajdošová, Marasová – Gecková, Van 

Dijk, 2007).    

Moffit (in Sobotková, Blatný, Jelínek, Hrdlička, Urbánek, 2009) prezentuje 

typologii rizikového chování v adolescenci, kde rozlišuje dvě skupiny. U první 

skupiny je rizikové chování přítomné celoţivotně, u druhé je limitováno v období 

adolescence. První skupina byla méně početná a byla tvořena z větší části 

chlapci, u nichţ se rizikové chování projevovalo jiţ velmi brzy, měli 

temperamentové obtíţe a nepříznivou anamnézu. Druhou skupinu tvoří 

dospívající, u kterých se předpokládá, ţe jejich rizikové chování je způsob jak 

zvládnout vývojové úkoly adolescence. 
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Vágnerová (2000) charakterizuje adolescenci jako období od 10 do 20 let, 

toto období rozděluje na dvě odlišné fáze ranou adolescenci (11–15 let) a pozdní 

adolescenci (15-20 let). Dle dělení Macka (1999), zahrnuje adolescence tři 

rozlišné období, a to časnou adolescenci (11-13 let), střední adolescenci (14-16) a 

pozdní adolescenci (od 17 let). Pokud budeme vycházet z Vágnerové tak můţeme 

období charakterizovat následovně. V rané adolescenci je nejnápadnější změnou 

tělesné dospívání. Dochází ke změně ve způsobu myšlení, adolescent je schopen 

uvaţovat abstraktně. Hormonální změny stimulují změny emočního proţívání. 

Adolescent se snaţí co nejvíce o odlišení vlastní skupiny od dětí i dospělých. 

Důleţitým mezníkem v tomto období je ukončení povinné školní docházky. 

Hlavním úkolem tohoto období je dosaţení nové přijatelné pozice. Pozdní 

adolescence je dobou komplexní psychosociální proměny, mění se osobnost 

dospívajícího i jeho společenské pozice.  Významným dalším mezníkem je 

ukončení profesní přípravy. Smyslem pozdní adolescence je, aby měl jedinec čas 

a moţnost pro pochopení sebe sama, zvolit si čeho chce v budoucnu dosáhnout a 

osamostatnit se ve všech oblastech, v nichţ to společnost vyţaduje.  To je 

hlavním zdrojem napětí, jelikoţ tempo biologického, psychického a sociálního 

vývoje bývá rozdílné.   

Kouření, konzumace alkoholu, uţívání jiných návykových látek, záškoláctví 

nebo zahájení sexuální aktivity v raném věku bývá často cestou k získávání 

respektu u vrstevníků. Jedná se také o snahu dosáhnout nezávislosti na rodičích a 

obvyklé je i odmítání norem a hodnot autorit. Konkrétní formy rizikového chování 

však mohou vést k rozvoji závaţnějších poruch se zdravotními a psychosociálními 

důsledky. 

3. 3 Rizikové chování a rodina 

Rodina by měla být pro dítě základní ţivotní jistotou. Určitě je na místě, ptát 

se jakým způsobem ovlivňuje rodina rizikové chování u dětí a také jaká je tato 

souvislost u rodin dětí umístěných do dětského domova. 

V případě, ţe chceme mluvit o rodině a jejím vlivu, na rizikové chování měli 

bychom si definovat, jaké sociálně psychologické funkce dle Heluse (2007) musí 

rodina plnit, aby byla funkční.   
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1) Rodina uspokojuje základní, primární potřeby dítěte v raných stádiích jeho 

ţivota. Jde o uspokojování biopsychických potřeb (jídla, pití, pohodlí, pohybu), i 

raných psychických potřeb bezpečí, pravidelného ţivotního rytmu, lásky, 

přiměřeného mnoţství a intenzity podnětů.  

2) Rodina uspokojuje velice závaţnou potřebu organické přináleţitosti dítěte: 

potřebu domova, potřeba mít svého člověka a identifikovat se s ním. 

3) Rodina skýtá dítěti jiţ od nejútlejšího věku akční prostor, tzn. prostor pro jeho 

aktivní projev, činnou seberealizaci, součinnost s druhými. 

4) Rodina pozvolna uvádí dítě do vztahu k věcem rodinného vybavení. 

5) Rodina výrazně určuje prvopočáteční proţitek sebe sama jako chlapce/dívky. 

Vkládá do tohoto sebepojetí pohlavní obsah. 

6) Rodina skýtá dítěti bezprostředně působící vzory a příklady. Dítě se učí vidět 

v druhém člověku osobnost a samo touţí být osobností.  

7) Rodina v dítěti zakládá, upevňuje a dále rozvíjí vědomí povinnosti, 

zodpovědnosti, ohleduplnosti a úcty jako něčeho samozřejmého. 

8) Rodina otevírá dítěti příleţitost vejít do mezigeneračních vztahů a tím hlouběji 

proniknout do chápání lidí různého věku, různého zaloţení, různého postavení. 

9) Prostřednictvím rodičů, prarodičů, sourozenců, příbuzných a přátel rodina 

navozuje v dítěti představu o širším okolí, o společnosti a světě. 

10)  Rodina je dětem a dospělým prostředím, kde se mohou svěřit, očekávat 

moudré vyslechnutí, radu a pomoc. Je útočištěm v těţkých ţivotních situacích. 

Při pohledu na to jakým způsobem ovlivňuje, rodinné prostředí rizikové 

chování u dítěte, se můţeme zaměřit na několik faktorů jako je socioekonomický 

status rodiny, způsob výchovy, emoční prostředí rodiny a rizikové chování u členů 

rodiny. 

Chování rodičů slouţí dětem a mladistvým jako model. Rodiče ovlivňují děti 

v jejich směřování, co se týče hodnot, zájmů a norem (Macek, 2003). V  literatuře 

můţeme nalézt poukaz na moţnost oslabeného rodinného prostředí jako jedné 

z příčin rizikového chování (Matoušek, Kroftová, 2003). Rizikovým faktorem tedy 

je nepochybně nepřítomnost, některé z rodičovských postav v rodině. Časté 
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chybění některého z rodičů potvrzuje jiţ výše zmiňovaná bakalářská práce, kdy 

byla získána také data o rodinách a pouze 15% rodičů dětí spolu dosud v době 

šetření ţili (Moudrá, 2009). Podobné výsledky můţeme nalézt ve studii Štechové, 

Večerky a Holase (2000), kteří se zaměřili na děti z dětských diagnostických 

ústavů a z Oddělení péče o rodinu a dítě. V době jejich výzkumu mělo pouze 

kaţdé třetí dítě úplnou rodinu. V rodině dítěte s rizikovým chováním často chybí 

otec. Chlapec postrádá vzor, s nímţ by se mohl identifikovat, děvče postrádá 

model muţského chování. Matka je více zatíţena nároky na výchovu.  

Rodič, který se sám chová rizikově, nadměrně pije, zneuţívá návykové 

látky, také můţe zvyšovat pravděpodobnost, ţe se u jeho dětí vyskytne rizikové 

chování. Tento rodič bude mít problém plnit funkce, které jsme si výše jmenovali 

(Matoušek, Kroftová, 2003). 

I u Nešpora (2000) můţeme nalézt poukaz na rodinu jako aspekt, který 

můţe přímo nebo nepřímo ovlivnit vznik a rozvoj závislosti. Uvádí několik 

rizikových faktorů na úrovni rodiny pro vznik návykového chování. Tyto rizikové 

faktory však můţeme zajisté vztáhnout k rizikovému chování jako celku.   

 Vyskytnutí jakéhokoliv neléčeného a nezvládnutého návykového chování 

u rodičů zvyšuje riziko návykového chování u dětí. 

 V rodině nejsou daná jasná pravidla týkající se chování dítěte.  

 Rodina nemá dostatek času na dítě, rodina věnuje dítěti malou péči, 

nedostatečný dohled a nedostatečnou citovou vazbu k dítěti. 

 Soustavná a přehnaná přísnost, nepřiměřené fyzické násilí vůči dítěti, 

týrání dítěte a sexuální zneuţívání dítěte. 

 Rodiče schvalující a tiše akceptující pití alkoholu a uţívání drog. 

 Rodina, která má malá očekávání od dítěte a podceňuje ho. 

 Váţná duševní choroba rodičů. 

 Rodina je ve velmi těţkých sociálních podmínkách. 

 Rodina špatně funguje, výchovu zabezpečuje pouze jeden rodič, který ji 

časově nebo jinak nezvládá. 
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 Rodina se příliš často stěhuje. 

Musíme si uvědomit, ţe u dětí, které se dostávají do dětského domova, se 

vyskytuje mnoho předchozích zmiňovaných rizikových faktorů. V rodině se často 

vyskytuje více rizikových faktorů, které pak mohou mít za následek zvýšené riziko 

rizikového chování u dětí. Tíţivá socioekonomická situace rodiny, rozpad 

manţelství rodičů, chybějící jeden z rodičů, návykové chování na straně rodičů a 

další zmiňované faktory však nepůsobí nikdy izolovaně a bohuţel mají často za 

následek rizikové chování dětí. Následná kumulace všech těchto faktorů vede 

často k umístění dětí do dětského domova. Naší snahou by mělo být působit na 

rodiny ve všech směrech na všechny faktory a tím zamezit tak častému 

umísťování dětí do dětského domova.  

3. 4 Některé typy rizikového chování 

Cílem naší práce není popsat všechny výše zmiňované typy rizikového 

chování. Z tohoto důvodu se v následující kapitole zaměřujeme pouze na rizikové 

chování, které je stěţejní v získaných datech z našeho výzkumu. Rizikové chování 

je riziko nebo hrozba, která  zvyšuje zranitelnost a citlivost k negativnímu vývoji 

dítěte a mladistvého (Engle et al. 1996).  

3. 4. 1 Poruchy chování způsobené působením psychoaktivních látek 

Pro popsání psychoaktivních látek jsme se rozhodli vyuţít Mezinárodní 

klasifikace nemocí. Pomocí této klasifikace definujeme pouze ty psychoaktivní 

látky, které se vyskytly při analýze dat.  

Působení návykových látek u dětí a dospívajících je samozřejmě do značné 

míry specifické. Závislost na návykových látkách se vytváří podstatně rychleji neţ 

u dospělých. Je mnohem větší riziko těţkých otrav díky niţší toleranci, menším 

zkušenostem a často díky sklonu k riskování, který je v dospívání častý.  U dětí a 

dospívajících závislých na návykových látkách můţeme sledovat zřetelné 

zaostávání v psychosociálním vývoji. Myslíme tím zejména v oblasti vzdělávání, 

citového vyzrávání, sebekontroly a sociálních dovedností. Tato skupina se také 

vyznačuje častější tendencí v zneuţívání širšího spektra návykových látek a 

přecházením od jedné k druhé nebo více látkám současně. Dlouhodobá prognóza 
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je navzdory předešlým charakteristikám poměrně příznivá. Příčinou je přirozený 

proces zrání jedince (Nešpor, 2000).  

V souvislosti s návykovými látkami musíme také zmínit význam „průchozích 

drog“. Do této kategorie nejčastěji patří alkohol, tabák a návykové látky z konopí. 

Samozřejmě si uvědomujeme, ţe tyto látky nejsou automatickým mostem 

k drogám, jako je pervitin nebo heroin. „Průchozí drogy“ mohou však zejména 

v časném věku zesilovat rizikové faktory a nebezpečí přechodu k jiným 

návykovým látkám zvyšují (Nešpor in Hort a kol., 2008). 

3. 4. 1. 1 Poruchy chování způsobené uţíváním tabáku  

Jako nejnebezpečnější návykové látky pro děti a dospívající můţeme 

zajisté označit takové látky, které jsou podceňované, snadno dostupné a relativně 

levné. Jedinec se za ně nestydí, nemusí se stydět a důsledky uţívání se projevují 

později. Jako takovou návykovou látku, můţeme zajisté povaţovat nikotin, který je 

obsaţen v tabáku. 

Tabák obsahuje více neţ tisíc různých chemických sloučenin, z nichţ právě 

nikotin má nejvýraznější psychoaktivní účinky. Působí změny nálad, redukuje stres 

a zvyšuje výkon jedince. Nejpopulárnějším způsobem intoxikace je kouření 

cigaret. Intoxikace nikotinem se v takovém případě projeví excitací, zvýšenou 

pozorností a koncentrací, zlepšením paměti, redukcí úzkostných stavů a 

potlačením chuti k jídlu (Fisher, Škoda, 2009). 

Cigarety obsahují různé mnoţství nikotinu, jeho průměrný obsah se 

pohybuje okolo 2 mg. Kromě nikotinu se do těla kuřáka dostane, mnoho dalších 

neţádoucích látek jako je arsenik, kobalt, čpavek, dehet a kysličník uhelnatý 

(Skála, 1988).  

Typologii kuřáků můţeme rozdělit na následující typy: 

1. Příleţitostný kuřák 

Kouří občas, na základě kuřáckých zvyklostí, které stimulují. Necítí potřebu, 

pokud se objeví, uspokojí ji, pokud ne, nezpůsobí ţádné komplikace. 

2. Návykový kuřák 
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Kouří ze zvyku ve vleku kuřáckých zvyklostí a napodobení. 

Psychodynamické procesy nejsou tak fixovány, aby se mohla vyvinout 

psychická závislost. Kouření můţe ukončit bez větší námahy. 

3. Kuřák s psychickou závislostí 

Do této skupiny patří kuřák z poţitku, u něhoţ stojí v popředí vůně, chuť a 

kuřácký ceremoniál. Lze sem zařadit i ty, kteří jsou motivováni proţívaným 

uvolněním, uklidněním a odstraněním pocitu prázdnoty. 

4. Kuřák s psychickou a fyzickou závislostí 

Do popředí vstupují farmakodynamické účinky nikotinu, které kuřák 

vyhledává pro emočně vegetativní proţitky. Na tělesnou závislost 

upozorňuje bušení srdce, návaly pocení, třes a neklid po absenci kouření 

(Schmidt in Muchlpar, 2001). 

Heller a Pecinovská (1996) uvádějí, ţe kouření je často propojeno 

s prospěchem.  Čím má ţák horší prospěch, tím více a častěji jsou kouřeny 

cigarety. Postupně s věkem narůstá počet kuřáků i počet vykouřených cigaret.  

Ve studii ESPAD z roku 2007, které se zúčastnilo 3901 dětí narozených 

v roce 1991 (jednalo se o ţáky 9. tříd základních škol a studenty 1. ročníku všech 

typů středních škol), můţeme nalézt podrobnou statistiku zaměřenou na kouření 

cigaret. Kouřit někdy zkusilo 78% respondentů.  Přibliţně 18% dětí uvedlo, ţe 

zkusilo kouřit, ale uţ potom nepokračovaly. Více neţ čtvrtina respondentů zkusila 

první cigaretu ve věku jedenácti let nebo dříve (Csémy a kol., 2009.)  

3. 4. 1. 2 Poruchy chování způsobené uţíváním alkoholu  

„Alkoholismus - etylismus je definován jako choroba vznikající v důsledku 

opakovaného, častého a nadměrného požívání alkoholických nápojů; vzniká 

chorobný návyk, ztráta kontroly nad pitím, dále poruchy tělesného i duševního 

zdraví, mezilidských vztahů, osobnosti, popřípadě poruchy psychické (Hartl, 2000, 

s. 31).“ 

Alkohol je jednoduchá chemická látka, která snadno proniká k různým 

orgánům včetně mozku. Její obsah v alkoholických nápojích kolísá zhruba 

v rozmezí od 2 – 3% do asi 40%. Alkohol je droga s tisíciletou tradicí, droga, která 
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je přehlíţená, podceňovaná, schvalovaná. Společnost akceptuje alkohol, 

společenské cítění je proalkoholní. Konzumace alkoholu je zabudována do mnoha 

lidských rituálů, které provází člověka od narození po smrt (Muhlpachr, 2009) 

Problematika alkoholu je velmi specifická, protoţe v naší společnosti je 

určitá míra alkoholu tolerována. Alkohol je často vyuţíván i s jakousi sociální 

funkcí, aby se společnost uvolnila. Často se stává, ţe odsuzován je ten, kdo se 

nechce napít. Alkohol je návyková látka, která balancuje na tenkém ledě mezi 

hranicí pro společnost neakceptovatelnou a naopak společností ţádanou. Alkohol 

je masivně propagován v rámci reklamních kampaní, které jsou velmi často i 

cílené na velmi mladé lidi. Postihy za nalévání nezletilému jsou mizivé. Pokud 

v restauraci obsluha prodá, podá nebo jinak umoţní poţití alkoholického nápoje 

osobě mladší osmnácti let lze uloţit pokutu do maximální výše 3000 Kč (Zákon č. 

200/1990 Sb.). Coţ je dle našeho příliš nízká částka, aby odradila restaurace a 

hospody v nalévání nezletilým. Díky těmto faktorům vidíme alkoholovou závislost 

jako velmi specifickou oproti jiným návykovým látkám. 

V různých zemích zaplatí stát za problémy působené alkoholem 

dvojnásobek (americké odhady), trojnásobek (japonské odhady) nebo aţ 

desetinásobek (švédské odhady) toho, co dostal za alkohol na daních (Nešpor, 

Csémy, Pernicová, 1998). Měli bychom si tedy uvědomit, ţe stěţejní by pro nás 

mělo být předcházení konzumace alkoholu, dostávat do popředí zájmu 

nealkoholické nápoje a preventivně působit u dětí a mladistvých.   

Světová zdravotnická organizace pouţívá termín problémy působené 

alkoholem a podobně můţeme hovořit i o problémech způsobených jinými 

návykovými látkami. Tento termín nám přichází jako vhodný zejména díky jeho 

korespondenci s termínem rizikové chování. Zároveň je tento termín vhodný u dětí 

a dospívajících jelikoţ se u nich většinou nejedná o závislost, ale o akutní 

intoxikaci nebo škodlivé uţívání návykových látek (Nešpor, K. in Hort a kol, 2008).  

 „Mezi hlavní příznaky uţívání alkoholu patří: zvýšená labilita, náladovost, 

výbušnost, výřečnost nebo zamlklost, opadnutí zábran, abnormální výrazy 

obličeje, změněný výraz očí, nedostatky v logice a ve vyjadřování, uţívání 

nefunkčních, opakujících se pohybů (Kremličková, Novotná, 1997, s. 53).“  

Novotná a Kremličková (1997) rozdělují společnost na: 
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1. Abstinenty, nepoţili ţádný alkohol minimálně 3 roky, 

2. Konzumenti, pijí alkohol pro jeho chuť, ne pro účinek, pijí v přiměřeném 

čase na přiměřeném místě a v přiměřeném mnoţství. 

3. Pijáci, pijí pro dopad nikoliv pro chuť. 

4. Závislí alkoholici. 

Vývoj závislosti na alkoholu má čtyřmi etapy: 

1. Občasné konzumace: V této fázi si pijící uvědomuje, ţe mu alkohol přináší 

jakousi spokojenost. Úlevu v případě náročné ţivotní situace, anebo 

uvolnění ve společnosti. 

2. Prodromální, varovná: Alkohol je jiţ aktivně vyhledáván.  

3. Kritická: Člověk jiţ nemá nad sebou kontrolu. Jakmile se napije, musí pít 

dál a vede to k opilosti. Opilost se často opakuje. 

4. Terminální, období úpadku: Alkohol jiţ je popíjen v průběhu dne a třeba i 

několik dní. Objevují se abstinenční příznaky. Nemocný se spokojí 

s jakýmkoliv alkoholem, který se k němu dostane (Jelinek in Vágnerová, 

2004). 

Světová zdravotnická organizace realizovala dlouhodobý projekt, jehoţ 

cílem bylo sledovat trendy chování, které ovlivňují zdravotní stav dětí a 

dospívajících. V české republice byla studie realizována v roce 1998 a soubor byl 

tvořen dětmi ve věku 11, 13, a 15 let. Celkem se zúčastnilo 3703 dětí (Csémy in 

Hort a kol., 2008).  

Tabulka č. 1: Výskyt pravidelného pití alkoholických nápojů (jednou týdně nebo častěji) 

podle druhu nápoje, pohlaví a věkové skupiny (v procentech) (Csémy in Hort a kol., 2008, 

str. 287) 

Druh nápoje pohlaví věková skupina 

    11 let 13 let 15 let 

pivo chlapci 14,1 15 29,3 

  dívky 6,7 8,5 14,2 
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víno chlapci 3 2,5 4,7 

  dívky 0,5 1,8 6,5 

lihoviny chlapci 1,9 2,8 5,5 

  dívky 0,7 0,8 3,2 

míchané nápoje chlapci 5,2 4,9 8,4 

  dívky 1,6 3,3 7,9 

 

V uvedené tabulce vidíme, ţe 20,8 % dětí ve věku jedenácti let jednou 

týdně nebo častěji konzumuje pivo. U patnáctiletých se jedná jiţ o 43,5 %. Tato 

čísla můţeme povaţovat rozhodně za alarmující. 

Podobná alarmující a aktuálnější čísla nacházíme ve studii ESPAD z roku 

2007, které se zúčastnili děti narozené v roce 1991. Jednalo se o ţáky 9. tříd 

základních škol a studenty 1. ročníku všech typů středních škol.  Nadměrné dávky 

alkoholu (5 a více sklenic při jedné příleţitosti) více neţ 3krát v posledním měsíci 

konzumovalo 20% respondentů (Csémy, 2009).  

3. 4. 1. 3 Poruchy chování způsobené uţíváním kanabinoidů  

Kouření „trávy“ nepovaţují mladí lidé za škodlivé. Je to pro ně společenský 

rituál. Problematika kanabinoidů je v naší společnosti rozhodně specifická oproti 

jiným nelegálním návykovým látkám. 

Nejběţnějšími druhy konopí jsou konopí seté (cannabis sativa) a konopí 

indické (cannabis indica). Konopí je jednoletá dvoudomá bylina, má tedy samčí i 

samičí rostliny. Samičí rostliny jsou jak z hospodářského hlediska, tak z hlediska 

obsahu psychoaktivních látek významnější. Rostlina můţe dosahovat výšky aţ 

400 cm, rozmnoţuje se ze semen (Miovský, 2003).  

Do skupiny kanabinoidů patří hašiš a marihuana, které se získávají 

z indického konopí. Konopné drogy se uţívají především kouřením, také se 

objevuje uţití ve formě různých pokrmů. Marihuanou rozumíme květy s okvětními 

lístky usušené samičí rostliny konopí, které jsou popřípadě smíchány s většími 
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listy. Kvalita, velikost, barva a aroma květů samičích rostlin jsou dány jak typem 

pěstované odrůdy, tak samotným způsobem a dobou pěstování ( Miovský, 2003). 

Marihuana může mít celou řadu různorodých účinků. Vyvolává změny 

nálady, uvolnění, tzv. vysmátost, která nemá žádný důvod, ale může navodit i 

pocity úzkosti a paranoidní představy. Při vyšší dávce se mění vnímání, vzniká 

pocit zpomalení času, ztráty kontaktu s realitou, objevují se zrakové, sluchové 

nebo taktilní iluze a halucinace při zachované orientaci (Vágnerová, 2004, s. 567).  

Nelegální drogou, která je nejrozšířenější mezi mladistvými, je marihuana 

(případně hašiš). Toto zjištění vychází jiţ ze zmiňované studie ESPAD z roku 

2007, které se zúčastnili děti narozené v roce 1991. Zkušenost s uţíváním 

konopných drog přiznalo 45% dotazovaných (Csémy, 2009).  

3. 4. 2 Záškoláctví 

Záškoláctví je často spojováno s negativním postojem ke škole. Můţe také 

být komplexem obranného jednání, jehoţ cílem je vyhnout se nepříjemnosti. 

Musíme vţdy zjistit příčinu, tedy co dítě k útěku ze školy vedlo, a jaký je jeho 

postoj ke škole. Důleţitá je četnost záškoláctví, míra plánovanosti a způsob 

provedení. Opakované a plánované záškoláctví můţe být signálem určitého 

postoje k autoritě a normě povinnosti, kterou dítě není ochotné akceptovat. Často 

jde o děti, u nichţ je v důsledku dysfunkční rodinné výchovy vztah k běţným 

hodnotám a normám změněn (Vágnerová, 2004). 

Můţeme říci, ţe změny poměrů z velké části odstranily staré příčiny 

záškoláctví. V minulosti mnohé rodin omezovaly školní docházku svých dětí, 

protoţe děti musely, převáţně na vesnici, pomáhat při domácích pracích nebo z 

důvodu nedostatku financí. Dnešní příčiny záškoláctví jsou zcela jiné.  

Pojmem záškolák označujeme ţáka, který nemá pro absenci legální důvod. 

Kyriacou (2003) uvádí pět hlavních kategorií záškoláctví: 

1. Pravé záškoláctví 

Jedná se klasické záškoláctví, kdy ţák není ve škole, ale rodiče si myslí, ţe 

řádně do školy chodí. 
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2. Záškoláctví s vědomím rodičů 

Ţák do školy nechodí, ale rodiče o tom vědí a také si uvědomují, ţe jejich dítě 

nemá ţádný oprávněný důvod do školy nechodit. Ţák například zůstane 

doma, protoţe má narozeniny nebo protoţe se musí postarat o mladšího 

sourozence. 

3. Záškoláctví s klamáním rodičů 

Do této kategorie patří ţáci, kteří dokáţou rodiče přesvědčit, ţe jim je 

například natolik špatně, ţe opravdu do školy jít nemohou. Dítěti je však ve 

skutečnosti docela dobře. Je velmi těţké v tomto případě nalézt hranici, kdy 

dítěti je opravdu špatně a kdy ne. Zároveň je často těţké tuto kategorii odlišit 

od záškoláctví s vědomím rodičů. 

4. Útěky ze školy 

Ţáci v tomto případě do školy chodí. Nechají si zapsat přítomnost, ale odejdou 

třeba na poslední dvě hodiny. 

5. Odmítání školy 

Zde zařadíme ţáky, kterým dělá představa školní docházky psychické potíţe. 

Patří sem problémy související se šikanou, strach ze školního neúspěchu. Ţák 

se tak bojí, ţe by měl jít do školy, ţe ho rodiče velmi těţko přesvědčí, aby do 

školy šel. Je však velmi těţké nalézt hranici mezi ţáky, kteří mají psychický 

problém a ţáky, kteří jen nechtějí chodit do školy a jejichţ rodiče nejsou 

schopni je k tomu přimět. 

Studie Grahama a Bowlinga (in Kyriacou, 2005) zjistila, ţe vliv rodiny byl 

nejdůleţitějším faktorem ovlivňujícím záškoláctví. Rodiče nesledují, s kým se děti 

kamarádí, zda jsou či nejsou členy nějaké party. Rodiče, dětí chodících za školu 

mají často s dětmi špatný vztah.  Měli bychom si uvědomit, a více zdůrazňovat a 

pracovat na odpovědnosti rodičů. Ve studii bylo zjištěno, ţe asi 40% rodičů o 

záškoláctví svých dětí ví.  Často také jde o rodiny, ve kterých je patrný negativní 

vztah ke vzdělání a ke školní docházce, rodiče často vzdělání podceňují, je jim 

většinou jedno, ţe dítě do školy nechodí. Péče v rodině je neadekvátní nebo 

nekonzistentní. Rodina můţe být zdrojem záškoláctví z důvodu dysfunkčních 

vztahů uvnitř rodiny, nezájmu rodičů o dítě a o jeho prospěch. Můţe se přidat i 
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nejednotnost výchovy, přílišná přísnost nebo lhostejnost. Pokud se zamyslíme nad 

typologii rodin dětí, které chodí za školu, pak si musíme uvědomit, ţe děti 

umístěné do dětského domova jsou v tomto směru rozhodně rizikovou skupinou. 

3. 4. 3 Vrstevnická skupina - riziková parta 

Potřeba někam patřit je u mladistvých velmi typická. Můţeme říci, ţe velmi 

často je vliv party přímo úměrný vlivu rodiny. Je tím větší, čím menší je autorita 

rodičů a čím horší je výchovné prostředí rodiny (Chaloupka, 1983). 

Otázka členství mladistvého v rizikové partě pravděpodobně souvisí 

s problematikou socializace. Je to důsledkem neschopnosti zařadit se do takové 

vrstevnické skupiny, která uznává společensky kladné hodnoty (Chaloupka, 1983).  

Můţeme říci, ţe pro rizikovou mládeţ z dysfunkčních rodin je často 

vrstevnická skupina důleţitější neţ pro mladé lidi vyrůstající ve spořádaných a 

fungujících rodinách (Matoušek, Kroftová, 2003) Důvodem je, ţe děti a mladiství 

nacházejí mezi vrstevníky hledané porozumění a zpětnou vazbu, kterou 

postrádají, u svých rodin. A tak se parta stává jejich novým vzorem a symbolem 

správného ţivota.  

Avšak členství v partě představuje pro děti a mladistvé také velmi stresující 

faktor. Nároky na členství v partě vrstevníků, jsou velmi vysoké. Nároky jsou 

kladeny na způsob vyjadřování, úpravu zevnějšku, postoj ke škole, k rodičům, 

k penězům, k sexualitě, ke kouření, drogám a alkoholu (Kroftová, Matoušek, 

2003). 

Ve statistikách nalézáme, ţe většinou se rizikového chování u mladistvých 

projevuje v partě (Chaloupka, 1983; Kroftová, Matoušek 2003). Děti a mladiství se 

cítí v partě jistěji nebo případně je rizikové chování snahou o uznání ze strany 

členů party.   

Rizikové party většinou vznikají z dětí a mladistvých, kteří se znají z jedné 

instituce, přičemţ nejčastěji je touto institucí škola. Party se pak mohou úplně 

vymknout kontrole běţným mechanismům sociální kontroly tím, ţe přestanou 

chodit do školy, do učení, na praxi nebo do zaměstnání a vytvoří si vlastní 

kritérium uznávaných hodnot, anebo se této kontrole ze strany institucí vymknou 

jen v době svého volna (Matoušek, Kroftová 2003). V tomto můţeme jasně 
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spatřovat rozdíl mezi rizikovou partou, která tráví čas v hospodách, na ulicích a 

partou nerizikovou, kde mladiství volný čas tráví aktivitami jako je sport, kino a 

podobně. 
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4 VOLNÝ ČAS 

Jak trávily děti z dětského domova volný čas před umístěním do dětského 

domova? V dnešní době role volného času vystupuje do popředí. Společnost si 

uvědomuje, ţe došlo v trávení času u dětí a mladistvých ke změnám. Vidíme, ţe 

hlavní náplní času se stala televize a osobní počítač, kde je hlavně vyuţíván 

internet. Také si všímáme potloukajících se part po ulicích, restauračních 

zařízeních a jejich nicnedělání.   

„Základním principem strategie prevence nežádoucích sociálně 

patologických jevů v resortu školství, mládeže a tělovýchovy je výchova dětí a 

mládeže ke zdravému životnímu stylu, k osvojení si pozitivního sociálního chování 

a rozvoji osobnosti, k odmítání všech forem sebedestrukce a porušování zákona. 

Důležitým prvkem strategie prevence jsou i volnočasové programy, které vytváří 

mimo jiné i sociální kapitál společnosti. Je třeba vytvořit a ověřit nové programy se 

zaměřením na dovednosti pomáhající zvyšovat fyzickou zdatnost a psychickou 

odolnost dětí a mládeže (MŠMT, 2002, s. 5)“. Vidíme, ţe ministerstvo povaţuje 

volný čas jako klíčový v prevenci rizikového chování u dětí. My propojení těchto 

oblastí shledáváme také za stěţejní. Samozřejmě nemůţeme kaţdou 

volnočasovou aktivitu povaţovat za prevenci a kaţdou volnočasovou aktivitu brát 

jako záruku, ţe se dítě či mladistvý vyhne rizikovému chování. 

Bohuţel je velmi časté, ţe si dostatečně naše společnost neuvědomuje, ţe 

je lepší působit preventivně neţ následně. Tak to vidí i Petr Sak (2000, s. 131):      

„I když primitivní ekonomický kalkul vidí volný čas dětí a mládeže jako zbytkovou a 

zbytnou oblast, hlubší ekonomický pohled, který počítá s efektivitou a produktivitou 

potenciálu mladé generace získaného volnočasovými aktivitami a s prostředky 

ušetřenými na následné kriminalitě a narkomanii mládeže, uznává ekonomický 

význam kvalitního trávení volného času mladé generace “. 

Volnočasové aktivity u dětí a mládeţe a jeho naplňování pozitivními 

aktivitami hraje významnou roli při utváření osobnosti mladého člověka a při jeho 

pozitivní socializaci. Jestliţe společnost zabezpečí kvalitní trávení volného času 

dětí a mládeţe, můţe tím, i kdyţ jen do určité míry nahradit vliv rodinného 

prostředí, coţ povaţujeme za důleţité právě u dětí umístěných do dětského 

domova.   
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4. 1 Definice volného času 

 „Čas, se kterým může člověk nakládat podle svého uvážení a na základě 

svých zájmů. Doba, jež zůstane po odečtení času věnovanému práci, péči o 

rodinu a domácnost, o vlastní fyzické potřeby včetně spánku“ (Průcha, 2003, str. 

273).  

Volný čas můţeme také chápat jako charakteristický znak svobody 

individua. Jedná se o čas, kdy je člověk sám sebou, patří sám sobě a svobodně 

se rozhoduje, jak naloţí se svým časem (Němec, 2002).  

Volnočasové aktivity jsou činnosti, které nemají mít za cíl bezprostředně 

prospěch, zároveň mají přinášet příjemné záţitky. Aktivity ve volném čase jsou pro 

nás něčím přitaţlivé, ať je to moţnost odpočinku, relaxace či nějaké aktivní 

činnosti.  

Vhodné vyuţívání volného času přispěje k tělesné a duševní pohodě 

člověka, zároveň podporuje i mezilidské vztahy. Mělo by být naším cílem 

dosáhnout vhodného vyuţívání volného času i u dětí a mladistvých. 

4. 2 Funkce volného času 

Funkce volného času velmi komplexně vymezuje H. CH. Opaschowski (in 

Hájek, Hofbauer, Pávková, 2010, s. 17): 

 rekreace (zotavení a uvolnění), 

 kompenzace (odstraňování zklamání a frustrací), 

 výchova a další vzdělávání (sociální učení), 

 kontemplace (hledání smyslu života a jeho duchovní výstavby), 

 komunikace (sociální kontakty a partnerství), 

 participace (angažování se na vývoji společnosti), 

 integrace (stabilizace života rodiny a vrůstání do společenských organismů) 

 enkulturace (kulturní rozvoj sebe sama, kreativita v umění, sportu, 

technických a dalších činnostech).“  
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Pokud se pokusíme shrnout předchozí jmenované funkce, mohli bychom 

jako základní funkce volného času označit odpočinek, zábavu a rozvoj osobnosti.  

  Jestliţe budeme vychovávat jedince k vhodnému vyuţívání volného času, 

budou nám volnočasové aktivity plnit ještě následující funkce: 

• Výchovně-vzdělávací  

Jedná se o rozvíjení schopností a dovedností dětí a mládeţe, formování 

postojů a morálních vlastností. Snahou je děti a mladistvé motivovat ke 

vhodnému vyuţívání volného času, ke snaze získávat nové dovednosti a 

učit se.  

• Zdravotní  

Cílem je děti a mladistvé vést k reţimu dne, který bude vytvářet zdravý 

ţivotní styl. Střídat činnosti různého charakteru. Důraz je kladen na 

podněcování a poskytování příleţitostí k dostatečnému pohybu.  

• Sociální  

Dochází k navazování sociálních vztahů s vrstevníky, ale i s dospělými. Z 

tohoto hlediska je významný přirozený nácvik sociálních dovedností, 

komunikačních schopností, seznamování se s pravidly společenského 

chování, respektování řádu a autority. 

• Preventivní  

Pro naši práci je tato funkce volného času stěţejní. Preventivně působí jiţ 

fakt, ţe děti tráví čas smysluplně, zároveň jsou však i usměrňováni a 

vedeni. Pokud chlapec chodí hrát fotbal, je veden trenérem ke zdravému 

ţivotnímu stylu. Pro chlapce můţe pak být motivace k lepšímu výkonu a 

zodpovědnost k druţstvu důvodem, proč si odmítne zapálit cigaretu. 

Dalším významným preventivním prvkem je potenciál získaný tím, ţe 

člověk něco umí a zná. Pokud je tento potenciál správně vyuţit, vede k 

úspěšnému sebeprosazení a poskytuje mladému jedinci určitý pocit 

bezpečí a vlastní identity. Vhodné vyuţívání volného času a výchova dětí 

k tomu má za cíl připravit děti a mladistvé na odolání rizikovému chování.  
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Neměli bychom funkci volného času jako formy primární prevence 

rozhodně podceňovat (Pávková, 2003). 

4. 3 Volnočasové aktivity u dětí a mladistvých  

Často se bohuţel mylně domníváme, ţe dovednost vhodně nakládat se 

svým volným časem je nám automaticky dána. Není tomu tak i způsob jak trávit 

volný čas se učíme. Učíme se nápodobou, coţ je jedna z forem sociálního učení. 

Předpokladem je však přítomnost vzorů pro napodobování. Musíme si uvědomit, 

ţe děti se, ale mohou setkávat se vzory pozitivními i negativními. Proto je důleţité 

si uvědomit, ţe je nezbytné i pedagogické ovlivňování volného času (Hájek, 

Hofbauer, Pávková, 2010)  

Otázka volného času u dětí a mládeţe je však specifická, jelikoţ je vhodné 

a ţádoucí volný čas dětí a mládeţe pedagogicky ovlivňovat.  Děti nemají dostatek 

zkušeností a znalostí, aby se dokázali orientovat v zájmové činnosti. Potřebují 

tedy ze strany rodiny a školy citlivé a nenásilné vedení a vhodnou pestrou nabídku 

činností, z nichţ si dobrovolně vyberou (Němec, 2002).  

Situace se nejvíce komplikuje v období dospívání, kdy roste význam 

vrstevnických skupin. Nabídka zařízení pro volný čas pro tuto věkovou skupina je 

však velmi strohá a často nelákává. Tato zařízení musí být dostupná a lákavá i 

dětem z méně podnětného prostředí nebo sociálně slabšího rodinného zázemí. 

Pokud se podaří tyto děti a mladistvé naučit trávit čas smysluplně a budou 

navštěvovat volnočasová zařízení, pak jsme jako společnost dokázali preventivně 

působit v oblasti rizikového chování u těchto dětí a domníváme se, ţe se tím 

zmenší i moţnost umístění těchto dětí do dětského domova.   

Výzkum, který realizoval Petr Sak v roce 1996  se souborem ve věku 15 aţ 

30 let poukazuje na to, ţe jen jedna aktivita u respondentů měla kaţdodenní 

zastoupení, a sice sledování televize. Vzhledem ke stáří výzkumu si určitě 

uvědomujeme, ţe by dnes přinesl jiné výsledky. Velmi zajímavá data nalezneme 

v dalším Sakově výzkumu, kde respondenty byli narkomani, mladiství delikventi a 

mládeţ z diagnostických a výchovným ústavů. Při tomto výzkumu zjišťoval mimo 

jiné korelaci mezi deviací a volnočasovými aktivitami. Výzkum byl také realizován 

v roce 1996. Jako stěţejní aktivity, které označil, jako korelující s deviací jsou 

údrţba auta, diskotéky, mejdany, hospody a nicnedělání. Zjistil, ţe členství a 
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činnost v dětských a mládeţnických sdruţeních a v zařízeních pro volný čas 

potlačuje deviaci.  Prokázána byla i souvislost mezi sledováním televize se 

zaměřením na akční filmy, americké filmy a erotické pořady a deviací (Sak, 2000).  

4. 4 Faktory ovlivňující volnočasové aktivity 

Stěţejním faktorem v ovlivnění volnočasových aktivit je rodina.  Rodina má 

hlavní odpovědnost za výchovu svých dětí. Rodiče spolurozhodují o výběru 

vzdělávací instituce pro své dítě, vybírají volnočasové aktivity, ovlivňují jeho vztah 

ke vzdělání a významně působí při volbě povolání. 

Z hlediska rodiny, mohou být faktory, které ovlivní výchovu ve volném čase 

následující body.  

 Ekonomická úroveň rodiny.  

 Problematika zaměstnanosti rodičů a působení této skutečnosti na výchovu 

dětí. 

 Vliv techniky a technických prostředků na ţivot dnešní rodiny a některé 

další otázky, např. materiální podmínky pro zájmovou činnost dětí, pro 

jejich přípravu. 

 Vnitřní rovnováha rodiny jako základ emocionální atmosféry rodinného 

prostředí. 

 Sloţení rodiny, ze kterého plyne výchovné působení otcovské, mateřské, 

sourozenecké a prarodičovské. 

 Hodnotové zaměření a vzdělání rodičů. 

 Míra pedagogizace rodinného prostředí (Spousta, 1994). 

Pokusíme se vyjádřit faktory, které ovlivňují trávení volného času. Tyto faktory 

bychom rádi rozdělili do třech kategorií, a sice sociální status, ekonomický status a 

osobní charakteristika jedince.  

1) Sociální status  

Do této kategorie jsme zařadili vliv rodinného prostředí (sloţení rodiny, její 

působení na dítě) a vliv kultury a společnosti (děti a mladiství jsou ovlivněni 

společností okolo sebe například rozvoj počítačů a s tím internetu a 

sociálních sítí)  
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2) Ekonomický status  

Zde nám přišlo důleţité ekonomické a materiální zajištění rodiny (výběr 

volnočasových aktivit je omezen finančními moţnostmi rodiny), místo 

bydliště (omezení z hlediska moţností například ve městě a na malé 

vesnici), vzdělání (domníváme se, ţe rozdíl v trávení času bude i u dětí dle 

vzdělání, jak rodičů, tak samotných dětí), profese (myslíme tím zaměstnání 

rodičů, které bude navazovat na ekonomické zajištění, ale i třeba časová 

náročnost můţe predikovat, jak moc se bude rodič zabývat volným časem 

svého dítěte). 

3) Osobnostní charakteristika 

Do této kategorie určitě mimo jiné patří pohlaví, věk, zdravotní stav a 

hodnotová orientace jedince, temperament (děti s větším mnoţstvím 

temperamentu si budou volit aktivněji trávený čas).  

Stejně jako všechny činnosti člověka, je také činnost v rámci trávení 

volného času determinovaná. Výše zmiňované definice volného času jsou 

zaloţené na moţnosti svobodně si zvolit, jak trávit volný čas. U dětí, které byly 

umístěné do dětského domova tomu tak často není a jsou v tomto výběru 

omezovány výše zmiňovanými faktory. 

  



 
36 

5 METODOLOGIE ŠETŘENÍ 

Šetření bylo rozloţeno do období březen 2010 – březen 2011 a probíhalo v 

několika fázích. První, přípravnou fázi představovalo studium literatury, 

formulování výzkumného problému, vytváření výzkumného plánu a zvolení 

vhodného designu. Jedná se o období březen aţ červenec 2010. Ve druhé fázi 

bylo pro naši práci stěţejní sbírání dat. Data byla sbírána v období srpen 2010 aţ 

leden 2011. V následující třetí fázi jsme získaná data podrobili analýze. Mezi 

fázemi docházelo k překrývání, zejména mezi získáváním dat a jejich postupnou 

analýzou, která vedla ke konstruování teorie.   

Cílem této kapitoly je popsat metodologické ukotvení realizovaného 

výzkumného šetření, popsat metodu a techniky, které jsme pouţili.   

5. 1 Cíl šetření  

Cílem v této diplomové práci je zjistit způsob trávení času u dětí před 

umístěním dítěte do dětského domova. Šetření se zaměřuje na náhradní 

výchovnou péčí, kterou rozumíme péči o děti, které nemohou být z nejrůznějších 

důvodů vychovávány ve vlastní rodině. Zde se jedná se o péči ústavní, v níţ je 

dítě vychováváno většinou aţ do své dospělosti.  Práce se zaměřuje na období 

před umístěním dítěte do dětského domova. Většina výzkumu je věnována 

období, kdy je dítě v dětském domově nebo na období, kdy jiţ mladí dospělí 

odchází z dětských domovů, ale minimum je zaměřených na období ţivota dítěte 

před umístěním do dětského domova.  Proto je naším cílem umoţnit toto období 

pomocí našeho šetření o něco lépe charakterizovat. Vyuţití naší práce pak vidíme 

ve zlepšení současného způsobu sociální práce, konkrétně sanace rodiny.   

5. 2 Metoda šetření 

Šetření způsob trávení času u dětí před umístěním dítěte do dětského 

domova jsme realizovali jako kvalitativní šetření vyuţívající principů zakotvené 

teorie a metody prostého výčtu. Nástrojem sběru dat byl rozhovor pomocí návodu 

a studium dokumentace.  
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5. 2. 1 Kvalitativní výzkum 

V kvantitativním i kvalitativním výzkumu se mohou pouţívat stejné techniky 

sběru dat, ale způsob jejich pouţití je rozdílný. Zatímco kvantitativní výzkum data 

redukuje, kvalitativní výzkum se je snaţí zachytit v maximální bohatosti a 

zpracovat je prostřednictvím specifických analytických postupu, coţe je také jeden 

z důvodů proč jsme zvolili kvalitativní výzkum. U kvantitativního výzkumu na 

počátku je problém popsaný v teorii, tento problém je přeloţen do hypotéz a ty 

jsou následně testovány. Je předem dáno, co se bude sledovat. Oproti tomu 

kvalitativní výzkum na počátku výzkumného procesu formuluje široce výzkumnou 

otázku. Poté výzkumník pátrá po pravidelnostech v datech, formuluje předběţné 

závěry a hledá pro ně oporu v dalších datech. Výstupem jsou nové formulované 

teorie (Hendl, 2008). 

Švaříček (2007, str. 17) chápe kvalitativní přístup jako „proces zkoumání 

jevů a problémů v autentickém prostředí s cílem získat komplexní obraz těchto 

jevů založený na hlubokých datech a specifickém vztahu mezi badatelem a 

účastníkem výzkumu.“ 

Kvalitativní výzkum byl pro práci zvolen záměrně, jelikoţ se domníváme, ţe 

statistické či jiné kvantifikační metody nemohou přinést dostatečný vhled a 

porozumění zkoumanému jevu v přiměřené hloubce. Důvodem pro volbu 

kvalitativní metodologie v rámci výzkumu byla mimo jiné také neexistence teorie, 

která by tento problém popisovala. Zároveň jsme si uvědomovali, ţe oblast, na 

kterou se naše šetření zaměřilo, je velmi široká. Neměli jsme tedy od počátku 

jasnou představu o všech proměnných, které problematiku ovlivňují. Naším cílem 

pak bylo pokusit se o co moţná nejucelenější popis zkoumaného jevu.  

5. 2. 1. 1 Zakotvená teorie  

V zásadě lze říci, ţe zakotvená teorie nabízí návod pro zacházení s daty, 

který stimuluje přemýšlení o nich. Cílem této metody je vytvořit teorii. 

"Nezačínáme teorií, kterou bychom následně ověřovali. Spíše začínáme 

zkoumanou oblastí a necháváme, ať se vynoří to, co je v této oblasti významné." 

(Strauss, Corbinová, 1999, s. 14). Zakotvená teorie zahrnuje řadu jednotlivých 

postupů, přičemţ nejdůleţitější jsou patrně specifické kódovací techniky.  

http://cs.wikipedia.org/wiki/Teorie
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Na metodu zakotvené teorie jsou kladeny čtyři základní poţadavky: 

 shoda (mezi pozorovanými a kódovanými skutečnostmi) 

 srozumitelnost (vystavení teorie na základě empirických, ověřitelných a 

srozumitelných poznatků) 

 obecnost (schopnost vypovídat o podobných jevech, vysvětlovat tyto 

jevy) 

 kontrola (zpětné ověření vybudované teorie konfrontací s výchozími 

daty (Strauss, Corbinová, 1999). 

Pro účely našeho výzkumu se zakotvená teorie zdá být vhodná především 

proto, ţe naším cílem nebylo zůstat na úrovni deskripce jevu, ale pokusit se o 

formulaci komplexní teorie, tedy o identifikaci proměnných a vztahu mezi nimi. Pro 

náš záměr se jevila zakotvená teorie v porovnání s dalšími metodami a technikami 

kvalitativního výzkumu jako nejvhodnější (Švaříček, Šeďová, 2007). 

5. 2. 1. 2 Metoda prostého výčtu 

Jedná se o metodu, která je na hranici mezi kvalitativním a kvantitativním 

přístupem. Jejím prostřednictvím vyjadřujeme vlastnost určitého jevu, která se týká 

například toho, jak často se daný jev vyskytl či v jakém poměru výskytu byl 

k jinému jevu (Miovský, 2006).  Ačkoliv se můţe zdát na první pohled kombinace 

této metody se zakotvenou teorií neobvyklá, podporuje ji i názor Strausse a 

Corbinové (1999). 

 Povaţují kombinaci těchto přístupů za výhodnou a efektivní, vyţaduje-li to 

povaha zkoumaného problému. Počet je také důleţitá kategorie a sledováním 

frekvence a intenzity výskytu určitého jevu se dozvídáme také významné 

informace o kvalitě. Naším cílem je tedy vhodně pouţít kvantitativní ukazatele a 

podpořit jimi data získaná pomocí zakotvené teorie. Kvantita je v našem případě 

nositelem důleţitého významu pro interpretaci kvalitativních údajů.  

5. 2. 2 Techniky sběru dat 

Hlavní metodou sběru dat byl zvolen rozhovor pomocí návodu. Jedná se o 

interview, které představuje seznam témat nebo otázek, jeţ je nutné se 

zkoumanou osobou probrat. Návod zajišťuje, aby všechna zajímavá témata, na 
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která jsme se chtěli zeptat, budou zmíněna.  Je na tazateli, jakým způsobem a v 

jakém pořadí získá informace. Rozhovor s návodem tak dává výzkumnému 

pracovníkovi moţnost co nejvýhodněji vyuţít čas k interview a současně umoţňuje 

provést rozhovory strukturovaněji (Hendl, 2008). Z těchto důvodu tento typ 

rozhovoru vyhovuje našemu šetření, jelikoţ je na nás, jakým způsobem a v jakém 

pořadí získáme informace.   

Otázky rozhovoru jsme koncipovali jako otevřené. Respondenty jsme se 

snaţili vést k širším odpovědím. Schéma námi vytvořeného rozhovoru pomocí 

návodu je k nalezení v příloze B. Rozhovory jsme si nahrávali se svolením 

respondentů na diktafon. Zvukový záznam pro náš výzkum znamenal velkou 

oporu a pomoc. Během rozhovoru jsme měli čas psát si poznámeky, coţ je 

rozhodně pro analýzu dat přínosné. Zároveň audio-záznam umoţňuje zachytit 

všechny aspekty hlasu, tedy sílu hlasu, pomlk. Nespornou výhodou je pak 

autentičnost.   

Jako doplňkovou techniku sběru dat jsme pouţili studium dokumentace.  

Práce s dokumenty tvoří velmi specifickou část kvalitativního výzkumu. Specifické 

na studiu dokumentace je, ţe existuje nezávisle na naší výzkumné činnosti na 

rozdíl například od rozhovoru. Jedná se o data, která jsou jiţ vytvořená, a my je 

musíme pouze shromáţdit. To samozřejmě přináší určitá omezení, ale i výhody. 

Při studiu dokumentace je omezena moţnost zkreslení ze strany výzkumníka. 

Rozhodli jsme se, proto vyuţít této techniky k doplnění hlavní techniky rozhovorů.  

Dokumentací v našem případě je osobní spis respondenta. V dokumentaci 

kaţdého dítěte jsme se zaměřili zejména na rodinnou anamnézu a soudní 

záznamy. 

5. 3 Základní otázka a podotázky šetření 

Zakotvená teorie vychází stejně jako ostatní metody z určitého problému, 

který zuţuje prostřednictvím základní otázky. Otázka by měla být formulována tak, 

aby nechala dostatek volnosti k pečlivému prozkoumání jevu.  

Základní otázka, kterou jsme si poloţili, zněla: Jakým způsobem trávily děti 

čas před umístěním do dětského domova? 

Základní otázka byla doplněna o několik podotázek. 
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 Jaká je typologie biologických rodin dětí umístěných do dětského domova? 

Jakým způsobem trávily děti čas s biologickou rodinou? 

Jaké volnočasové aktivity se vyskytovaly u dětí před umístěním do dětského 

domova? 

 Jakým způsobem se děti ve volném čase potkaly s rizikovým chováním?  

5. 4 Charakteristika sledovaného vzorku 

V zakotvené teorii není vzorek pořizován tak, aby byl reprezentativní 

vzhledem ke zkoumané populaci. Naším cílem tedy nebylo provést rozsáhlé 

šetření s velkým počtem respondentů. Pro výběr vzorku byla pouţita metoda 

záměrného neboli účelového výběru, jenţ je dle Miovského (2006) definována 

jako postup cíleného vyhledávání účastníků podle daného kritéria. Tím můţe být 

stav (např. příslušnost k určité skupině) nebo vlastnost či projev vlastnosti. 

Rozhodli jsme se tedy do šetření zařadit dva dětské domovy. Jedná se o 

jeden dětský domov praţský a jeden středočeský. Výzkumný vzorek zahrnuje 26 

dětí. Z praţského dětského domova jsme získali pro výzkum 15 respondentů a ze 

středočeského se zúčastnilo 11 respondentů. S ohledem na náročnost rozhovoru 

a typologii otázek jsme se rozhodli pro omezení vzhledem k věku respondentů. 

Z těchto důvodu jsme do šetření zařadili pouze děti starší dvanácti let. Lepší 

představu o typologii respondentů si můţeme udělat pomocí následujících grafů. 

Graf č. 2: Charakteristika respondentů dle pohlaví 
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Graf č. 3: Charakteristika respondentů dle věku 

. 

5. 5. Analýza dat 

Při analýze dat jsme vycházeli ze Strausse a Corbinové (1999). Proces 

analýzy probíhal pomocí neustálého porovnávání dat s daty, dat s kategoriemi, a 

kategoriemi mezi sebou.  Strauss s Corbinovou představují ve své knize sadu 

specifických kódovacích technik. Způsob aplikace těchto technik je provázaný a 

představuje pohyb od těch nejjednodušších aţ k nejsloţitějším. Nejjednodušší 

kódovací technikou je otevřené kódování, navazuje kódování axiální a konečně 

kódování selektivní. 

5. 5. 1 Otevřené kódování 

Otevřené kódování znamená vytvoření pojmů, které označují jednotky 

textu. Znamená to, ţe významovým jednotkám se přidělí jména.  Vytvořené pojmy 

jsou dále kategorizovány, to znamená, ţe jsou seskupovány k sobě ty, které se 

zdají příslušet ke stejnému jevu. Zároveň jsou zaznamenávány vlastnosti těchto 

kategorií (Strauss, Corbinová, 1999). 

Tímto typem kódování jsme započali vlastní analýzu dat. Řádek za řádkem 

jsme kódovali přepisy rozhovorů.  Získané pojmy jsme následně uváděli do 

kategorií. Čímţ nám vzniklo mnoho nových pojmů a kategorií.  
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5. 5. 2 Axiální kódování 

Axiální kódování je technikou navazující na otevřené kódování, jehoţ cílem 

je znovu uspořádání pojmů prostřednictvím vytváření spojení mezi kategoriemi. 

Zatímco u otevřeného kódování je základní snahou pojmy rozlišit při axiálním 

kódování se snaţíme tyto pojmy novým způsobem poskládat dohromady 

(Miovský, 2006)   

Za tímto účelem se pouţívá tzv. paradigmatický model, který vypadá jako 

následující schéma č. 1. 

Schéma č. 1: Paradigmatický model 

 
 

Pouţití tohoto modelu umoţňuje o datech systematicky přemýšlet a 

vzájemně je k sobě vztahovat. V zásadě jde o to, ţe jsou jednotlivé kategorie 

přiřazeny k jednotlivým poloţkám paradigmatického modelu a je hledán vztah 

jejich subkategorií. Axiální kódování má stimulovat uvaţování o propojení mezi 

koncepty a tématy (Strauss, Corbinová, 1999; Hendl 2008). My jsme při analýze 

dat tohoto paradigmatického modelu také vyuţili.  

5. 5. 3 Selektivní kódování 

V průběhu selektivního kódování se snaţíme nalézt hlavní téma, jednu 

základní kategorii, která bude ústředním bodem vznikající teorie. Všechny ostatní 

kategorie jsou potom vztaţeny k této jediné základní kategorii. Základní kategorie 

by měla odpovídat zkoumanému jevu a dobře jej charakterizovat. Selektivní 
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kódování zahrnuje popis pravidelností tedy opakujících se vztahů mezi vlastnostmi 

a dimenzemi kategorií. Postup interpretace dat a sběr dalšího materiálu se přeruší 

v okamţiku teoretické saturace, kdyţ ţádné další kódování nepřináší nové 

poznatky. Výsledkem by měla být identifikace klíčových kategorií a vztahů mezi 

nimi, tedy formulování nové teorie (Strauss, Corbinová, 1999). 

5. 6 Etické zajištění šetření 

Při realizaci našeho šetření bylo naším cílem dodrţet určité standarty a 

doporučení, která jsou vymezená ohledně etických pravidel.   

Základem naší práce bylo vytvoření informovaného souhlasu. Tyto 

souhlasy jsme vytvořili ve dvou vyhotoveních. Jedna varianta byla určena pro 

ředitele dětských domovů, které jsme navštívili. Druhá varianta byla předloţena 

dětem, se kterými jsme realizovali rozhovor. Vytvořené informované souhlasy jsou 

součástí přílohy D a E. 

Dále jsme si pomocí prostudované odborné literatury stanovili základní 

pravidla, která jsme při realizaci šetření dodrţovali: 

1. Zveřejnili jsme a sdělili svou kvalifikaci pro práci.  

2. Umoţnili jsme účastníkům výzkumu kdykoliv odstoupit a informovali jsme je 

o tom. 

3. Umoţníme účastníkům výzkumu vidět výsledky výzkumu. 

4. Informovala jsme účastníky výzkumu ve srozumitelné formě o postupech ve 

výzkumu. 

5. Vytvořili jsme dobrovolné a poučené souhlasy.  

6. S daty nakládáme důvěrně a anonymně, nepouţijeme nic, co by mohlo být 

spojováno s konkrétním účastníkem výzkumu. 

7. Citlivá data uchováváme na bezpečném místě (Hendl, 2008; Švaříček, 

Šeďová, 2007). 
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6 VÝSLEDKY ŠETŘENÍ 

Cílem této části práce je podrobně vyloţit výsledky provedeného šetření. 

Jednotlivá témata, která jsou v  kapitole popsána, se postupně vynořovala v 

průběhu analýzy dat, přičemţ bylo velmi zřetelné, ţe jednotlivé jevy a procesy, 

které popisujeme, spolu těsně souvisejí. V první části této kapitoly jsme se 

rozhodli, pro lepší pochopení problematiky a získaných dat podrobněji uceleně 

charakterizovat dva respondenty. Druhá část má za cíl charakterizovat kategorie, 

které vznikly pomocí analýzy a pojmy, které zahrnují. Konečně poslední část této 

kapitoly má za cíl kategorie z předešlé části uvést do vztahů a propojení.  

6. 1 Charakteristika dvou vybraných respondentů  

6. 1. 1 Respondent  M13 

M13 je chlapcem narozeným v roce 1992. M13 se narodil z šestého 

neplánovaného těhotenství matky. Matka zjistila aţ ve čtvrtém měsíci, ţe je 

těhotná. Pro matku to byl třetí porod.  Ten proběhl císařským řezem a v průběhu 

porodu došlo k přidušení. M13 je třetím a nejmladším dítětem z manţelství svých 

rodičů.  

Otec chlapce se narodil v roce 1955. U otce byla zjištěna závislost 

na alkoholu. Od rozvodu v roce 1996 o své děti neprojevuje zájem ani neplní 

vyţivovací povinnost. 

Matka je narozená v roce 1963. Ţila od roku 1998 s druhem, se kterým 

měly děti dobrý vztah. V roce 2003 však přišla o byt a s druhem se rozešla.   

Chlapec má starší setru rozenou v roce 1987. V roce 2001 jí byla nařízena 

ústavní výchova z důvodů záškoláctví, útěků z domova, krádeţí a z podezření na 

zneuţívání návykových látek. V současnosti je dlouhodobě na útěku a s rodinou 

není v kontaktu. Bratr chlapce je narozen v roce 1988.  Starší bratr působil 

negativně na svého mladšího bratra a to byl i jeden z důvodů pro umístění bratra 

do diagnostického ústavu.   

M13 nenavštěvoval ţádné předškolní zařízení. V první třídě mu byla 

zjištěna specifická porucha psaní. Ve 4. a 5. třídě navštěvoval dyslektickou třídu. 

Od šestého ročníku začal chodit Y. opět do běţné třídy. Po této změně se u M13 

začalo vyskytovat ve zvýšené míře záškoláctví. Jednalo se o skryté záškoláctví          
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o čemţ matka odmítala jako o problému hovořit.  Díky nízké docházce do školy 

měl M13 aţ podprůměrné výsledky.   

M13 kouří cigarety jiţ od desíti let, kdy ho to naučila starší sestra.  Alkohol 

začal pít ve dvanácti letech, kdy taky spolu s partou začal navštěvovat hospody.  

Kouření a občasná konzumace alkoholu přetrvává i v dětském domově. M13 

uvádí, ţe nyní vykouří přibliţně 15 cigaret denně. 

Od rozvodu rodičů v chlapcových 4 letech vychovávala sourozence matka 

sama. Matka byla ve výchově nedůsledná, coţ bylo jedním z faktorů, které vedly 

k závaţným problémům u starších sourozenců. Nejmladší M13 se časem dostal 

také do problémů zejména díky afektivním reakcím vůči okolí.  Zároveň se u M13 

vyskytl problém v jiţ zmiňovaném skrytém záškoláctví. Vyvrcholením situace byla 

ztráta bydlení, protoţe matka neplatila nájem. Tato situace vedla k umístění M13 

do  dětského domova v prosinci roku 2004. 

O M13 má v současné době zájem jeho babička, kterou kaţdý víkend 

navštěvuje a M13, ţe je u babičky velmi spokojený. Bohuţel s ohledem na věk 

babičky a její špatný zdravotní stav nemůţe M13 u babičky trvale ţít. Matka za 

M13 na návštěvy nechodí ani si ho nebere k sobě. Kontakt s matkou je 

uskutečňován spíše výjimečně a náhodně při návštěvách M13 u babičky. S otcem 

je M13 bez jakéhokoliv kontaktu.  

6. 1. 2 Respondent Z7 

Dívka narozená v roce 1995. Byla prvním dítětem své matky. Těhotenství 

bylo fyziologické. Porod byl spontánní po devítiměsíčním těhotenství.  

Otec dívky je neznámý. Matka si brzo po narození dcery našla partnera. 

Z tohoto partnerství byly narozeny dvě děti, tedy nevlastní sourozenci dívky Z7  

Partner však matku dívky bil, coţ nakonec vedlo k bouřlivému rozchodu. Matka se 

s rozchodem nedokázala vyrovnat, coţ se odrazilo v její péči o děti. V roce 2001 

byla matka zbavena rodičovských práv. Dívka Z7 se následně spolu se svými 

sourozenci dostává do pěstounské péče. Vlastní syn pěstounské rodiny se 

dopustil pohlavního zneuţití dívky Z7. Dívka byla spolu se sourozenci okamţitě 

umístěna do zařízení Klokánek.  
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Pro dívku a její sourozence se hledala jiná pěstounská rodina, která byla 

nalezena a dívka Z7 po nějakou dobu ţije opět v pěstounské péči. V této rodině se 

však začaly vyskytovat nejprve drobné problémy, které postupně přešly v útěky 

z domova či experimenty s alkoholem. Pěstounská rodina uváděla, ţe bohuţel 

nedokázali být ve výchově přísnější a vzhledem k dalším dětem, které mají ve 

výchově, poţádali o umístění dívky Z7 do ústavní péče. Z7 sama s tímto 

rozhodnutím souhlasila a ţije od roku 2010 v dětském domově.   

Z7 nenavštěvovala ţádné předškolní zařízení. Ve školní docházce je 

bezproblémová. Výsledky měla převáţně průměrné. Momentálně má zájem o Z7, 

její vlastní matka, která ji pravidelně navštěvuje v dětském domově.  

6. 2 Interpretace kategorií 

6. 2. 1 Sociálně ekonomický status rodiny 

Socioekonomický status rodiny je faktor, který do značné míry ovlivňuje 

vývoj dítěte. Nízká sociální úroveň rodiny je velmi komplikovaný problém, kterému 

musíme věnovat značnou pozornost, neţ určíme, zda je lepší dítě v rodině 

ponechat či umístit do dětského domova. Jedná se však o jeden z častých faktorů 

hrající roli při umísťování dětí do dětského domova. Nás tento faktor zaujal i 

vzhledem k našemu tématu práce. Nízká sociální úroveň můţe vést ke strádání v 

uspokojování základních ţivotních potřeb, například v oblasti bydlení, stravy, 

vybavení domácnosti, oblékání, ţivotního prostředí, ale i v nabídce volnočasových 

aktivit pro dítě.   

„Otec měl problémy s financemi. Pracuje vždy jen chvíli. Bydleli v jedné místnosti.“ 

Matka je trvale bez zaměstnání.“   

„Otec dlouhodobě nepracuje a ani práci nehledá, již několik let je bezdomovcem.“ 

„Rodina musela být exekučně vystěhována.“  

„Po narození nejmladšího dítěte byla rodina bez bydlení. Matka byla na mateřské 

dovolené a otec nepracoval. Přišli o bydlení a nastěhovali se do nevyhovujících 

prostor.“ 

„Oba rodiče žili ve špatných bytových podmínkách. Otec žil v bytě  1+1 s 

nemocnou babičku a matka u nejstaršího syna v 1+1, kde žilo celkem sedm lidí.“ 
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„Matka bydlí v bytě  1+1, který není udržovaný pro život s dětmi. Otec je ve 

finanční tísni, proto pronajímá byt a obývá se svojí družkou jen jeden pokoj.“ 

U ţen samoţivitelek je riziko nízkého sociálně ekonomického statusu vyšší 

neţ u úplných rodin. Tyto ţeny musíme rozhodně povaţovat za více ohroţené, 

coţ dokládají i data získaná při zpracování bakalářská práce.  

„Po odchodu otce od rodiny, se rodina dostala do azylového domu.  Ten, ale 

museli po čase opustit a rodina neměla kde bydlet.“ 

„Matka přišla o bydlení, protože neplatila nájemné. Otec neplní svou vyživovací 

povinnost.“  

„Rodiče se rozvedli a otec matce nepřispívá. Matka byla dlouhodobě 

nezaměstnaná.“ 

„Matka měla na péči o děti nedostatek financí.  Na otce je nařízená exekuce. 

Matce přispívá na péči minimální částkou.  Matka má pouze základní vzdělání.“ 

„Matka měla velké finanční potíže. Neměla na jídlo a na nájem.“ 

Samozřejmě je podobně náročná situace i v případě, kdy dítě vychovává 

pouze otec. 

„Otec žil s dětmi v azylovém domě. Děti si půjčovali, aby měli na jídlo.  Matka 

neplatila otci výživné.“   

6. 2. 2 Partnerství a manželství rodičů  

Při analýze dat jsme si povšimli velmi výrazného počtu rodin, kde rodiče 

spolu neţijí. Podobné výsledky jsme zjistili i při šetření realizovaném v rámci 

bakalářské práce.  Dětí, jejichţ rodiče se rozešli, bylo v dětském domově 60%. Při 

analýze dat jsme zjistili podobné výsledky. Rodiče, kteří neţijí spolu, má 74% dětí. 

U těchto dětí, které převáţně vyrůstají s matkami, můţeme předpokládat, ţe chybí 

při výchově otec. V tom případě můţeme, jak například udává Matějček (1968) 

vycházet z toho, ţe dítě, které vyrůstá bez otce, často trpí nedostatkem autority, 

kázně a pořádku. Nepřítomnost otce můţe pak do jisté míry souviset s rozvojem 

rizikového chování u dětí před umístěním do dětského domova.   
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Graf č. 4: Partnerství a manţelství rodičů 

 

„Rodiče žili v manželství. Otec si však našel novou partnerku. Matka tuto náročnou 

situaci řešila alkoholem a došlo k rozvedení manželství.“  

„Otec i matka si našli nové partnery.“ 

„Rodiče se rozvedli, ale z finančních důvodů žijí stále v jednom bytě.“   

„Rodiče se hodně hádali, až matka nakonec opustila rodinu.“  

6. 2. 3 Postoj rodiny k dítěti a jejich péče 

Získaná data dala vzniknout velmi specifické kategorii péče o dítě. Rodiny 

dětí umístěných do dětského domova, často nedokázali dětem zajistit domov, kde 

se dítě cítí šťastné a vyrovnané. Rodina je základním a významným činitelem 

v péči o dítě a má zásadní význam při formování jeho názorů, postojů, hodnot. 

Zjištěná data nám dokazují, ţe děti umístěné do dětských domovů, měli rodiny 

často dysfunkční, coţ mohlo do značné míry ovlivnit jejich způsob trávení volného 

času. 

„Kluci zůstávali často samotní a chyběla jim domácí příprava do školy.“ 

„Podezření ze zanedbávající péče. U dětí byly objeveny hematomy. Matka             

s partnerem nespolupracovali se školou.“ 

„Děti kradli v obchodech, protože neměly jídlo.  Vyskytovaly se nadměrné nároky  

a tresty ze strany rodičů.“ 
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„Chlapec byl po narození umístěn do kojeneckého ústavu, jelikož ho matka fyzicky 

napadla.“ 

„Matka se nestarala o domácnost, nic nedělala a vše nechávala na dceři.“  

„Děti byly ze zdravotních důvodů v léčebně, ale nikdo je z ní nevyzvednul.“ 

„Chlapec nenastoupil do školy, rodiče se často stěhovali a neřešili chlapcovu 

školní docházku.“ 

„Otec fyzicky napadal matku i dcery.“ 

„Matka nechávala děti samotné. Děti běhaly po nocích po vesnici.“ 

Zajímavým zjištěním byli informace získané při šetření ohledně zájmu 

rodičů o děti, nyní kdyţ jsou děti v dětském domově. Ačkoliv, rozhodně příčinou 

umístění není primárně chování dítěte, přesto se velká část rodičů od svých děti 

distancuje. Nenavštěvují děti v dětském domově a ani nechtějí, aby děti 

navštěvovaly je. Nutno říci, ţe často ani děti samotné nemají o návštěvu zájem. 

Specifickou skupinou jsou pak rozvedení rodiče, kde často otcové neprojevují 

zájem své děti vídat jiţ před umístěním dítěte do dětského domova. 

„Matka má o chlapce zájem.  Otec jen málo.  Občas donese nějaké dárky.“ 

„U otce není známé místo pobytu. O děti nemá zájem.“ 

„Rodiče o dítě mají zájem.“ 

„Rodiče chtějí, aby chlapec o víkendech za nimi jezdil, ale v domově ho 

nenavštěvují.“ 

„Od rozvodu otec o dítě neprojevuje zájem.“  

„Rodiče o dítě nejeví zájem, ale chlapec navštěvuje svou babičku, která ho chce 

vídat.“  

„Matka rodinu opustila a v současné době není známé místo jejího pobytu. 

S otcem je kontakt minimální.“  

„Otec se s dítětem nestýká.“  
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6. 2. 4 Faktory ovlivňující rodinné prostředí  

U jednoho z rodičů se velmi často vyskytovala závislost na alkoholu. Coţ 

můţeme hodnotit vzhledem k rozvoji rizikovému chování u dětí jako rozhodně 

zajímavý ukazatel, protoţe vývoj vztahu k alkoholu u dítěte jednoznačně závisí na 

podmínkách, v nichţ ţije. Pokud se dítě pohybuje ve společnosti, kde dospělí 

alkohol nepoţívají, obvykle je následuje. Tam, kde je pití běţnou součástí ţivota        

a zároveň je alkohol dítěti na dosah, můţe dítě snadněji s alkoholem 

experimentovat.   

Závislost na nealkoholových drogách jako samostatná kategorie se 

v našem vzorku nevyskytovala. Vţdy pokud byl rodič závislý na jiné látce, tak to 

bylo v kombinaci se závislostí na alkoholu. 

Důvod proč rodič sáhne po návykové látce, je pravděpodobně často stres. 

Jedná se o řešení náročné ţivotní situace, která vede ještě k větším problémům. 

Řešení problémů pomocí  drogy je řešení zástupné. Vede sice k okamţité úlevě, 

bohuţel jen dočasně a často s obrovskými následky.  

Graf č. 5: Závislost na návykových látkách u jednoho z rodičů 

 

„Matka novou partnerku otce řešila alkoholem a drogami. Od té doby je závislá na 

alkoholu.“  

„Matka dítěte byla opakovaně léčena ze závislosti na alkoholu.“ 

„Oba rodiče jsou závislí na alkoholu.“    

35% 

65% 

závislost na návykové látce
alespoň u jednoho z rodičů

rodiče nebyli závislý na
návykových látkách
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„Matka i se svým partnerem jsou závislí na drogách“  

„Pro alkohol musel otec se svým dítětem opustit azylový dům.“ 

„Otec pravidelně všechny peníze utrácel za alkohol.“ 

Zajímavou kategorií pak je onemocnění v rodině. Závaţné onemocnění 

v rodině bylo zjištěno u 23 % rodin. Pokud je v rodině nemocný člen tak se to 

dotýká celé rodiny. Onemocnění zasáhne celou rodinu jako strukturu.  

Graf č. 6: Závaţné onemocnění v rodině. 

 

 „Matka chlapce byla léčena v psychiatrické léčebně pro deprese.“    

„U matky byl zjištěn Munchausenův syndrom v zastoupení. Dívka měla 

zameškáno tolik hodin, díky častým nemocem, že musela opakovat 5. ročník.“  

„Matka je v plném invalidní důchodů v důsledku epilepsie.“     

„Otec je v částečném invalidním důchodu a jeho partnerka se léčí s depresemi“.  

6. 2. 5 Zájmové kroužky 

Zájmové krouţky ve volném čase povaţujeme za jednu z moţných forem 

prevence v oblasti rizikového chování. Dítě, které nemá přiměřené zájmy, svého 

koníčka, nudí se, snadněji podlehne negativním vlivům. Z tohoto důvodu jsou 

velmi zajímavé výsledky analýzy dat ohledně volnočasových aktivit.  V našem 

vzorku navštěvovalo nějaký krouţek 38% dětí. V běţné populaci se tato čísla 

pohybují okolo 70% (Není nám to jedno, [online]). Vidíme, ţe čísla jsou v opačném 

poměru v neprospěch dětí z dětského domova. Shledáváme jako zajímavý fakt, ţe 

23% 

 77% 
vážné onemocnění
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se děti před umístěním do dětského domova věnují zájmovým krouţkům mnohem 

méně neţ ostatní děti. Zároveň si musíme uvědomit, ţe trend  nenavštěvovat 

ţádný krouţek je častější i v běţné populaci. V roce 2005 navštěvovalo alespoň 

jeden krouţek 90% dětí, v roce 2010 je to jiţ o 20% méně (Není nám to jedno, 

[online]). Právě z těchto důvodů bychom se měli zaměřit ještě více na rizikové děti 

a mládeţ.   

Graf č. 7: Návštěva krouţků dětmi před umístěním do dětského domova 

 

„Ne na žádnej.“   

„Nechodila jsem na nic“  

„No na koně, celej tejden. Ke kamarádce oni je měli.“    

 „Nechodil, já jsem byl na počítači.“  

 „Chodil jsem na basket ve škole a pak jsem chodil na faru, kde jsou třeba 

počítače pro veřejnost. Basket jsem měl třikrát týdně asi od druhý třídy a myslím, 

že jsem končil v páté třídě. Na faru chodím od té druhé třídy do dneška.“  

„Chtěl jsem chodit na fotbal, ale nebyly na to finance.“ 

Velmi častým jevem bylo mezi dětmi také brzké ukončení krouţku. 

Aktivitu navštěvovaly pouze do doby jednoho roku a často pak s dalším krouţkem 

jiţ nezačaly. Jako důvod proč skončily, uváděly finance nebo protoţe je 

navštěvovat krouţek uţ nebavilo.  

38% 

62% 

navštěvoval jsem kroužek

nenavštěvoval jsem žádný
kroužek
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„V úplně prvním bytě jsem chodil na florbal a pak už jsem nechodil. Chodil jsem 

asi rok jednou týdně a měli jsme i zápasy.“ 

„Chodila jsem na aerobik ale jen chviličku, asi půl roku. To bylo od školy. Měli jsme 

to jednou týdně.“ 

„Když jsem byla malá, tak jsem chvíli chodila na balet, to bylo nějak do sedmi a 

pak už ne, že bych chodila někam do kroužku.“ 

Děti navštěvující volnočasové aktivity, převáţně nechodily na krouţky ve 

školách, ale do jiných organizací, zejména sportovních oddílů. Ačkoliv 

vzhledem k sociálně ekonomické úrovni rodin by pravděpodobně krouţky                  

ve školách byly pro rodiny levnější a dostupnější, rodiny jich nevyuţívají.  Je to 

velmi zajímavá otázka a zajisté i námět na šetření.  

„Chodil jsem šest let na fotbal. Hrál jsem na druhým konci Prahy za Řepy. 

Tréninky jsme měli třikrát týdně.“ 

„No na rugby jsem chodil, ve školce a pak ještě v první a druhé třídy. Pak jsem 

začal chodit na fotbal.  Na fotbal jsem chodil dvakrát týdně asi rok.“ 

„Hokej jsem hrál, od osmi do desíti.  Chodil jsem třikrát týdně hrát za místní oddíl.“ 

„Chodila jsem na lacross. To byl klub, kam jsem chodila třikrát týdně a jakože jsem 

potom hrála i ty turnaje. Někdy od desíti do třinácti.“ 

Graf č. 8: Typ organizací navštěvovaných krouţků 

 

18% 

82% 

kroužek ve škole

kroužek v jiné organizaci
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6. 2. 6 Počítač a televize 

Masová media pronikají čím dál více do kaţdodenního ţivota. Význam 

televize pro děti byl patrný i při naší analýze. Televizi ani počítač však, rozhodně 

nemůţeme povaţovat za aktivity, které splní funkce, které volný čas nabízí.   

Všechny děti z rodin zahrnutých do šetření aţ na jednoho respondenta 

měly doma televizi. Čas, který strávily u televize, byl však vysoce různorodý.        

V sesbíraných datech bylo moţné identifikovat v zásadě tři modely uţívání 

televize.  

Většina dětí se dívala na televizi zejména ve večerních hodinách a to 

kaţdodenně. Odpoledne byly venku a večer si pustily televizi. Dobu, po kterou se 

dívaly, popisují jako dvě aţ tři hodiny.  

„ No večer, na filmy co chodí normálně v televizi.“ 

„ Jo, večer na to co zrovna dávali. Koukal jsem tak dvě hoďky.“ 

„ Když byl čas tak jo, spíš večer.“ 

„ No koukal, ve všední dny od půl sedmý do desíti.“ 

Další, nejméně početnou kategorií byly děti, které se na televizi dívají 

minimálně. Byly dny, kdy se na televizi nedívaly vůbec. Oproti ostatním dětem 

neměly dobu či program, kdy by se pravidelně dívaly.   

„Televize spíš ne, já byl spíš u kamarádů.“ 

„Občas, když mě to zajímalo tak jo, ale nebylo to často.“ 

„ Na televizi jsem se moc nedívala, protože jsem byla od desíti do čtrnácti u 

pěstounů a ti televizi neschvalovali.“  

Poslední kategorií pak jsou děti, které se na televizi dívaly pravidelně 

odpoledne po škole.  

„Odpoledne po škole tak hoďku, dvě.“ 

„Docela hodně často, tak tři nebo čtyři hodiny denně. Odpoledne po škole.“ 

„No normálně, přišel jsem ze školy a koukal jsem odpoledne.“ 
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„Koukala jsem na televizi, hned jak jsem přišla ze školy, udělala jsem úkoly, pak 

jsem se dívala a pak znova než jsem šla spát.“ 

Můţeme, říci ţe většina dětí z našeho výzkumu má televizi jako 

významný koníček, jelikoţ průměrná celková denní konzumace se pohybuje 

kolem dvou hodin denně. Těchto dětí je plných 82%. 

Graf č. 9: Sledování televize jako koníček 

 

Většina dětí doma počítač neměla. Tato skutečnost pravděpodobně 

souvisí se sociálně ekonomickým statusem rodin dětí umísťovaných do dětského 

domova.  

Graf č. 10: Počítač v domácnosti 

 

82% 

18% 

dvě hodiny denně

méně než dvě hodiny denně

25% 

75% 
měli jsme doma počítač

neměli jsme doma počítač
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Zjistili jsme, ţe pouze 25% dětí ze vzorku mělo doma počítač. Tyto děti pak 

většinou na počítači trávily poměrně hodně času. 

„Když se našel čas tak jsem hrál. Někdy třeba i celé odpoledne.“   

„Buď jsem byl venku, nebo jsem hrál celý odpoledne.“ 

„Ta televize to jo, ale počítač ten mě nikdy nebral to tak maximálně půl hoďky.“ 

„Tak dvě tři hoďky denně na počítači.“ 

 „Skoro furt. Hned ráno před školou a pak znovu po škole.“ 

6. 2. 7 Čas s někým druhým  

Při rozhovoru nás také zajímalo, jak a s kým děti trávily víkendy. Většina 

z nich o víkendu minimální čas trávily s rodinou, coţ povaţujeme za zajímavý 

ukazatel, se kterým by se mělo pracovat.  Povaţujeme za důleţité, aby rodina 

trávila společně čas a uměla s volným časem vhodně nakládat. Jelikoţ 82 % dětí 

ze vzorku netrávilo čas s rodinou, pravděpodobně by se sanace rodin měla 

zaměřit i více na tuto oblast. Pro orientační srovnání nám mohou slouţit data, 

která byla získaná v rámci diplomové práce na 120 respondentech z běţné 

populace. Bylo zjištěno, ţe volný čas se svými rodiči tráví pravidelně 65 %, jen 

občas 33 % a pouze 2% rodičů spolu se svými dětmi netráví volný čas (Sýkorová, 

H. 2009, [online]). 

Graf č. 11:Trávení času s rodinou o víkendech 

 

18% 

82% 

o víkendu trávily čas s rodinou

o víkendu netrávily čas s
rodinou
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„No s mámou a jejím přítelem, oni byli doma a my jsme vypadli ven.“  

„ Byl jsem venku. S kamarády.“  

„ O víkendu jsme byli na nějakým výletě, na oběd jsme šli a takový ty blbosti.“ 

„Venku s partou“.  

„ Venku většinou jsem byl u kámošů.“  

„ O víkendu jsem byl venku s kámošema.“  

„Doma nebo jsem šel ven, když měli naši čas tak jsme šli i ven to jako jo“ „  

„Občas jsem jel za babičkou a jinak jako každý den. Chodil jsem ven s partou.“ 

„Taky s partou to bylo furt dokola.“  

„Bez mámy, sama doma.“  

„S kamarády a s bráchou na kole.“ 

V získaných datech bylo moţné vysledovat dvě kategorie sledující, s kým 

děti trávily čas venku. Pro rozvoj rizikového chování je zajímavým faktem, ţe 69% 

dětí ven chodilo s partou. Jelikoţ je často pro dítě z dysfunkčních rodin 

vrstevnická skupina důleţitější neţ rodina, můţe poměrně snadno členství v partě 

vést k rizikovému chování.   

Graf č. 12: Trávení času s partou nebo s kamarádem 

 

 69% 
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s kamarádem / sourozencem



 
58 

„S partou kluků ze třídy.“  

„Většinou s partou.“  

„S partou ze sídliště.“ 

„No s partou.“ 

„ S takovou větší partou. No někdo ze třídy, ale hlavně starší třeba o čtyři roky o 

pět let.“ 

„ S partou z okolí baráků.“ 

„ S kluky i holkami z okolí kde jsme bydleli.“ 

„ S kámošema. Byli starší, šesťáci.“  

„ S partou. Starší tak dvacet tři, jim bylo, byla jsem nejmladší. Znala jsem je přes 

sestřenku.“ 

Druhou kategorií pak byly děti, které chodily ven pouze s jedním či 

dvěma nejlepšími kamarády, případně také často se sourozenci.  

„S kamarádem, potkal jsem ho jednou na hřišti.“  

„Se ségrama“   

„ S kamarádem“     

„ Já měla nejlepší kamarádku ve třídě a ta bydlela ve stejný vesnici jako já, takže 

jsme skoro pořád byly spolu, já jsem někdy u ní i spala.“ 

„ Ven jsem chodil sám, jen občas se dvěma kamarády.“   

„ Chodili jsme s bráchou a kámošem.“   

6. 2. 8 Čas venku  

V rozhovorech jsme nalezli velmi pozitivní fakt. Ačkoliv děti netrávily příliš 

často čas organizovanou činností tak čas venku trávily převáţně aktivně a 

smysluplně. Jednalo se převáţně o děti, které uváděly, ţe trávily převáţně čas 

s jedním kamarádem a nikoliv s partou.  
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„ Hráli fotbal, chodili jsme na prolejzačky a tak.“  

„ Byla jsem venku, byli jsme na hřišti.“  

„ S kamarády jsme šli do kina nebo hrát bowling.“ 

„ Hráli jsme venku fotbal.“  

„ Ráda jsem chodila s kamarádkou na brusle.“  

„ Chodila jsem ven s kamarády, chodili jsme na hřiště ven nebo jsme se stavovali 

u kamarádky doma a koukali třeba na film.“  

„ Chodili jsme na trampolínu, na hřiště zakopat.“  

 „ Chodil jsem ven s bráchou a s kámošem hráli jsme volejbal a tenis to jsme hráli 

u baráku, kdo se sešel zrovna z okolí.“  

„ Byli jsme u nás nebo jsme se koupali v bazéně nebo jsme byli venku.“ 

„ Chodil jsem ven sám, chodil jsem po městě se procházet.“  

 „ Byli jsme venku, hráli jsme fotbal, co můžou tak dělat kluci ve druhé třídě.“  

„ Hráli jsme na schovku, chodili jsme za barák si zakopat blbnout prostě.“  

 „ Chodili jsme na kolo se sousedy.“ 

Nic nedělání a bezcílně se toulající děti na sídlištích je poměrně 

aktuálním fenoménem mezi dětmi a mladistvými. Dle našeho názoru jsou 

nejlepším způsobem, který pomůţe přivést děti ke smysluplné činnosti, zájmové 

krouţky.  Děti při rozhovoru na otázku, jak trávily čas venku, často odpovídaly, ţe 

byly venku a nic nedělaly. Přesto tato odpověď nebyla tak častá, jak bychom mohli 

očekávat. Dle našeho názoru je to zejména tím, ţe velká skupina dětí trávila čas 

v odpoledních hodinách návštěvou restauračních zařízení. 

„ Jo to jo, jsme posedávali různě s partou“ 

„ Nedělali jsme nic, chodili jsme venku. „ Chodil jsem ven s kámošema a normálně 

jsme prostě dělali různý věci, byli jsme v parku a tak.“ 

„ Chodila jsem ven s kamarády, chodili jsme do parku seděli jsme a kecali.“ 
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Kaţdodenní posedávání v hospodách je u mladistvých velmi časté. 

Znepokojivou informací je, ţe děti začínají navštěvovat restaurační zařízení od 

velmi nízkého věku 11 let.   

Graf č. 13: Navštěvování restauračních zařízení mladistvými 

 

 „ Sem tam párkrát, asi ve dvanácti, s partou.“ 

„ Noo, tak ve třinácti.“  

„ No chodili jsme i na diskotéky, asi ve čtrnácti, s partou.“ 

„ No to jo, asi tak v jedenácti.“   

„ S rodiči jsem chodila, ty mě tam brali, no před lidmi mi nic nedávali to jenom 

doma.“ 

„ Občas s tátou, ale asi jen dvakrát.“   

„ S partou jsme chodili tak ve čtrnácti na diskotéky a tak ve třinácti do hospod.“ 

6. 2. 9 Domácí práce 

Pro mnoho dětí je typické, ţe dlouhou dobu nevědí, ţe někdo v rodině 

vynáší odpadkový koš, utírá prach nebo třeba vysává. Je pak často pro děti 

překvapením zjistit, ţe lidé musí uklízet, jinak by se topili ve špíně. U dětí 

umístěných do dětského domova je dle našeho názoru, zajímavým faktem, ţe 

88% dětí pomáhalo s domácností. Jedná se určitě o hodně velké procento dětí, 

46% 

54% navštěvovali restaurační zařízení

nenavštěvovali restaurační
zařízení
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kdy se domníváme, ţe v běţných rodinách by toto číslo nebylo tak vysoké. Děti 

pomáhaly často s velmi pestrou škálou činností a poměrně pravidelně.   

Graf č. 14: Pomoc s domácností 

 

„ No a dost, vařila jsem sourozencům, uklízela, prala, pomáhala s učením 

sourozencům, venčila psa, žehlila.“  

„ Rodiče furt makali, takže jsem furt musela něco dělat.“  

„ Jo s mytím nádobí, utíráním prachu.“  

„ Myla jsem nádobí, vytírala chodbu, vyžehlila prádlo, pomáhala mámě s malými 

sourozenci.“  

„ To jo, myla jsem nádobí, zametala.“  

„ Ne to ne.“   

„Jo to jo vždycky, uvařit vyžehlit a tak.“  

„ Třeba s nádobím, nebo jsem vyluxovala, zametla, tak jednou třikrát do týdne.“ 

„ Vařil jsem, umýval jsem nádobí asi každý třetí den docela často.“  

„ No uklízel, to co prostě patří k domácnosti, skoro každý den.“   

„ Jo pomáhal skoro furt.“  

 

 

88% 
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6. 2. 10 Škola   

V rodině by se měl respektovat význam domácí přípravy na školu.  

V získaných datech bylo zjištěno, ţe ve většině rodin respondentů rodiče 

nepomáhali s přípravou do školy.   

Samozřejmě záleţí na věku dítěte, jeho povaze a přístupu k učení, jak moc 

potřebuje podporu rodiče při přípravě. Čím je dítě starší, tím více je schopné se 

připravovat do školy samo. Rodiče by dle našeho názoru neměli úplně ustupovat 

ze scény, ale zpovzdálí dohlíţet a být nablízku ve chvíli, kdy je dítě potřebuje. 

Přítomnost rodiče je uklidňuje. Rodič jim pomáhá strukturovat čas, pomůţe jim 

rozhodnout se, co dělat nejdříve a co aţ později, pomáhá jim udrţet pozornost při 

úkolu. Důleţitost rodičů při přípravě je obrovská a nemělo by se na ní zapomínat. 

Je to určitě jeden z dalších faktorů, na které by se měla zaměřit sanace rodin.  

„ Chystal jsem se do školy sám a úkoly jsem si dělal ve škole.“  

„ Sama, já jsem spíš s přípravou pomáhala sourozencům.“ 

„ Dělal jsem úkoly sám, no občas mě vyzkoušela mamka.“   

„ Někdy mi mamka pomohla ale většinou sama.“  

„ Většinou sám, doma to zrovna ideální nebylo, aby mi někdo pomáhal.“ 

„ Sama a občas mi s úkoly pomáhal táta.“   

„ Většinou sám, ale když jsem něco potřeboval tak mi někdo pomohl.“  

Někdy za školou bylo celkem 66% respondentů. Jedná se o poměrně 

vysoké číslo v porovnání s daty, které prezentuje Kyriacou(2005), který se 

odkazuje na Beinartův průzkum z roku 2002 v Anglii, Skotsku a Walesu. Asi 7 % 

děvčat a 11 % chlapců v 6. třídě řeklo, ţe v minulém roce chodili za školu. V 9. 

třídě to bylo uţ 41 % děvčat a 38 % chlapců.  

Jelikoţ většina dětí z našeho vzorku byla za školou s partou tak se 

domníváme, ţe příčinou záškoláctví můţe být nevhodný způsob trávení volného 

času. Způsobený negativním vlivem vrstevníků v partě.  Odstranění příčiny 

v tomto případě je rozhodně dlouhodobý proces, který vyţaduje spolupráci všech 

zúčastněných.  Jedná se o zásadní a velmi náročný úkol na poli sanace. 
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Graf č. 15: Zkušenost se záškoláctvím 

 

„ Jo jednou. To jsem byl sám. Byl jsem doma, když byl táta v práci.“  

„ No jasně byla, hlavně v pátý třídě, to jsem byla pořád, jednou se sourozenci tak 

jsme šli do parku, a když jsme šli s kámošema tak jsme něco podnikali, šli jsme 

třeba do hospody na fotbálek, do parku tam jsme tak posedávali.“ 

„ Jednou. Byl jsem se sestrou. Byli jsme na hřišti.  

„ Byla no. Víckrát s někým s party a někdy s kamarádkou jsme šli na koně.“ 

„ Párkrát jo. Chodil jsem sám. 

„ No s partou, asi tak ve třinácti.  

„ To jo, asi kolem šestý třídy, někdy sama někdy s kamarádkou.“  

„ Jo to byl jeden rok, to jsem měl hodně problémy. Chodil jsem do práce.“ 

„ Jednou s kamarádem šli jsme k němu a zdemolovali jsme mu byt.“   

„ Jo tak v sedmý osmý, s bráchou.“  

„ Byla, to jsme bydleli v azylovém domě.“  

„ Byla jsem se ségrou, ale to bylo jen dvakrát. Ségra lhala, řekla si o peníze jako 

na knížky a my jsme jezdily tramvají nebo jsme se chodily dívat po obchodech.“ 

 

 

17% 

39% 

44% 

ano, jednou

nikdy

ano, vícekrát



 
64 

6. 2. 11 Návykové látky 

Informace získané z rozhovorů ohledně nikotinismu nejsou rozhodně 

povzbudivé.  Pravidelnými kuřáky z našeho vzorku je 58% dětí. Tyto dětí začaly 

kouřit ještě před umístěním do dětského domova a pravidelně kouří stále. 

Domníváme se, ţe je to dáno celkovou atmosférou ve společnosti, která kouření u 

mladistvých stále nepovaţuje za dostatečně váţný problém. Při rozhovorech bylo 

na dětech patrné, ţe kouření pro ně není nepříjemným tématem a svoji zkušenost 

rozhodně nepovaţovaly za něco špatného.  

Graf č. 16: Zkušenosti s kouřením 

 

Desetiletí chlapci a děvčata s cigaretou v ruce? Ano, to je realita. Téměř 

50% dětí mělo svoji první cigaretu do svých deseti let. Cigarety u nás kouří stále 

mladší děti.  

Graf č. 17: Věk první vykouřené cigarety 
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„ Jednou jsem to zkusil asi v jedenácti.“ 

„ No kouřím no do teď, v létě už to bude sedm let. Začala jsem v osmi, dřív to byla 

tak krabička a půl, teď to bude tak osm denně. Od rodičů dávali mi peníze 

vždycky.“ 

„ Jo, málo tak jednu dvě za den. Začala jsem v devíti.“  

„ No, asi ve dvanácti. Když jsem začínala tak asi deset cigár.“  

„ Kouření to jsem začala od dvanácti. Tak že jsem měla starší kamarádky a ty mě 

to naučily. Kouřím doteď. Na začátku toho bylo málo, ale to se postupem času 

zvyšovalo.“  

„Jo asi ve třinácti, asi krabičku denně.“  

„ Ano, já už kouřím od 14 let.  

„ Ne to ne.“  

„ No, v jedenácti, potom jsem to ještě jednou zkusil, ale pak už jsem nekouřil.“ 

„ Ano v jedenácti. Tak deset cigaret. Řekla jsem si o peníze na sladký. Kouřily 

jsme s kamarádkou.“  

„ Kouřim, asi od deseti. To mě naučila ségra. Začínal jsem tak deset denně, teď je 

to víc teď tak krabičku.“  

 „ To byly různý kšefty, bejvávalo.“  

„ Jo, v devíti. Kouřim do teď. Začala jsem s jednou kamarádkou, ona mě to 

naučila.“  

„ Jo to jsem jednou zkusil, vykouřil jsem jednu cigaretu za druhou a bylo mi hrozně 

špatně od té doby už ne.“  

„ Jednou, s nejlepší kámoškou. Jsme šly ke koním k lesíku.“  

„ Ano, tak od dvanácti a od té doby kouřím s kámošem.“  

„ Mamka s tátou mě to učili jako už od mala. Dávali mi cigára takhle, už v pěti 

letech a kouřila jsem, než přišla sociálka. Rodiče mi do té doby říkali, abych to 

dělala, přikazovali mi, abych kouřila.“  
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„ No zkusil ve druhé a třetí třídě. Kouřili jsme. Když jsem neměl finance tak jsem 

přestal, taky jsem přišel k rozumu.“  

„ Kouřil jsem asi rok a půl co jsem byl s tou partou. Sám jsem nekouřil jenom 

s partou, když mi někdo nabídl.“  

„ No kouřil jsem hodně. V sedmi, když jsme s klukama našli karton. No od té doby 

jsem začal.“  

Jo, v osmi, s klukama a už jsem ale nepokračoval.“  

Ano, začala jsem v jedenácti se sestřenkou. Kouřila jsem sama i s partou asi 

krabičku.“  

Zkušenost s alkoholem mělo před umístěním 55% respondentů. Tato 

čísla jsou podobná datům i z jiných statistik, kde okolo deseti let má jiţ opakované 

zkušenosti s alkoholem asi 35% dětí (Alkoholik, [online]).  

Naše společnost je velmi shovívavá k pravidelné konzumaci alkoholických 

nápojů, a to i k takové, která výrazně přesahuje rozumnou míru. Tolerantní normy 

dospělých utvářejí postoje dětí a mladých lidí k alkoholu. Ti potom velmi brzy 

přijímají pití jako běţnou součást společenských kontaktů a téměř neodmyslitelný 

projev oslav a zábav. Pro nezletilé děti není problém opatřit si alkohol a není 

potom překvapením, ţe většina respondentů měla zkušenost s alkoholem okolo 

13 let. 

Graf č. 18: Zkušenost s alkoholem 
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„ No tak to je jasný, zkoušela několikrát, to my jsme si vždycky koupili a šli jsme do 

parku. Koupili jsme si víno nebo pivo, ale když mám mluvit upřímně tak to byl 

třeba i Jack Daniels.“  

„ No tak asi v jedenácti.“  

„ Jednou, ale to mi bylo tak špatně, že už znova ne, asi ve třinácti.“  

„ Asi v šestnácti.“  

„ No tak v těch dvanácti. Vodku i pivo.  Pili jsme venku kluci ho koupili takže jsem 

ho dostal.“  

„ Rodiče mi alkohol dávali, taky už od těch pěti.“  

„ Tak od čtrnácti jsem pil pivo a víno. Někdy v hospodě, někdy venku.“ 

Dětí jsme se také při rozhovoru ptali, jestli zkusili i jinou látku neţ tabák a 

alkohol.  Celkem 16% dětí ze vzorku zkusilo někdy marihuanu. V rozhovoru 

jsme nezjistili, ţe by zkusily ještě jinou návykovou látku. Jelikoţ společnost není 

nastavená na otázku marihuany tak tolerantně jako je to v případě alkoholu a 

tabáku, domníváme se, ţe jsou data zkreslená. Děti pravděpodobně nebyly 

v těchto otázkách tolik bezprostřední a upřímné.   

Graf č. 19: Zkušenost s marihuanou 
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„Jo mariánku, to jsem ale jen zkusila asi v jedenácti.“  

„ Jednou jsem hulil, ale nechutná mi to, nedělá mi to dobře, to bylo pozdějc, spíš 

až v těch sedmnácti.  

„ Mariánku s kámošem, tak v těch dvanácti a občas do teď.“     

„ No hulila jsem půl roku, pak jsem přestala, protože mi fakt bylo zle. Bylo mi tak 

třináct.“ 
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6. 3 Vztahy mezi kategoriemi 

Pomocí postupů zakotvené teorie jsme údaje po otevřeném kódování znovu 

uspořádali novým způsobem, prostřednictvím vytváření spojení mezi kategoriemi. 

Prvním takovým propojením je začarovaný kruh rodiny. V rámci rodiny jsme 

kategorie seskupili do kruhu problémů.  Kaţdá kategorie v tomto schématu souvisí 

s jinou a vzájemně se ovlivňují.  Pro rodinu je těţké se z tohoto kruhu svou vlastní 

silou dostat. Pomocí jim můţe být sanace rodiny.  Musíme se však soustředit na 

celý kruh a pracovat s ním jako celkem.  

Tento kruh jsme tvořili pomocí kódování a hledání souvislostí mezi 

kategoriemi. Zjistili jsme takto, ţe u rodin, kde se rodiče rozešli je převáţně niţší 

sociálně ekonomický status rodiny. Zároveň tito rodiče trávili méně času s dětmi. U 

rodičů, kteří se rozešli, se u některého z nich objevovala závislost nebo váţné 

onemocnění. Poslední kategorií, která pak souvisí s ostatními je nedostatečná 

péče.  

Schéma č. 2: Rodina, začarovaný kruh problémů 
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Schéma číslo 3 charakterizuje zjednodušeným způsobem vztahy mezi 

kategoriemi. Kategorie jsme rozdělili do tří oblastí: rodina – volný čas – rizikové 

chování. 

Schéma č. 3: Vztahy mezi kategoriemi                                       
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Na data byl aplikován paradigmatický model, kdy jsme identifikovali 

fenomén neboli centrální kategorii způsob trávení času, podle které se odvíjí celá 

diplomová práce a také literatura, které bylo pouţito pro teoretické ukotvení naší 

práce. 

 Vzhledem ke způsobu trávení času jsou všechny kategorie zařazené do 

paradigmatického modelu ve vzájemné interakci. Ukázalo se, ţe jednotlivé 

kategorie není moţné interpretovat jednotlivě, bez kontextu. U kaţdé kategorie, je 

zřejmé, ţe úzce souvisí s ostatními. Při analýze kaţdého dalšího respondenta 

jsme nacházeli určité opakující se vzorce. Tento vzorec můţeme charakterizovat 

jako určitou konstelaci rizikových faktorů působící na způsob trávení času. Způsob 

trávení času je pak samotnou rizikovou kategorií vzhledem k rizikovému chování. 

Data nás dovedla k teorii, ţe centrální kategorie - způsob trávení času má za 

následek výskyt či absenci rizikového chování u dětí před umístěním do dětského 

domova. 

Schéma č. 4: Aplikovaný paradigmatický model 
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6. 4 Závěr šetření  

Cílem šetření naší práce bylo zjistit, jakým způsobem trávily děti čas          

před umístěním do dětského domova. Vzorek respondentů obsahuje 26 dětí ze 

dvou dětských domovů. K získání informací jsme pouţili rozhovor pomocí návodu 

a studium dokumentace. Do šetření jsme šli bez jakýchkoliv předpokladů a 

hypotéz a nechali jsme se ovlivnit aţ získanými informacemi.    

Na základě kódování bylo následně identifikováno několik hlavních 

kategorií, které přinesly mnoho zajímavých dat a dle našeho názoru poskytly 

kvalitní představu o tom, jak děti před umístěním trávily čas. Jaké aktivity u nich 

dominovaly. 

Sociálně ekonomický status rodiny je kategorie, která do značné míry 

ovlivňuje ostatní kategorie. U velké části dětí byla nízká sociální úroveň rodiny 

hlavní příčinou pro umístění dítěte do dětského domova. Samozřejmé je i 

propojení této kategorie se způsobem trávení volného času. Jedním z důvodů, 

proč děti nenavštěvují zájmové krouţky je určitě finanční zajištění rodiny.   

V získaných datech bylo moţné vysledovat vysoký počet rodin, kde rodiče 

spolu neţijí. Rodiče, kteří neţijí spolu, má 74% dětí. Zároveň jsme zjistili, ţe 

v těchto rodinách se po rozchodu na výchově jiţ nepodílí otec, coţ můţe vézt 

k většímu sklonu k rizikovému chování u dětí, coţ také potvrdila získaná data. 

Specifickou kategorií je péče o dítě. Rodina je základním a významným 

činitelem v péči o dítě. Zjištěná data nám dokazují, ţe děti umístěné do dětských 

domovů, měly rodiny často dysfunkční, coţ mohlo do značné míry ovlivnit jejich 

způsob trávení volného času. 

Další identifikovanou kategorií byly faktory ovlivňující rodinné prostředí. 

V rozhovorech bylo moţné z tohoto hlediska vysledovat dva fenomény, a sice 

závislost na alkoholu jednoho z rodičů a závaţné onemocnění v rodině. 

Nemusíme určitě zdůrazňovat, ţe zjištění, ţe u 35 % dětí byl alespoň jeden 

z rodičů závislý na alkoholu, je vzhledem k rozvoji k rizikovému chování podstatné. 

Tam, kde je pití běţnou součástí ţivota můţe dítě snadněji inklinovat                     

k experimentování s alkoholem. Coţ se také potvrdilo v získaných datech, jelikoţ 

děti těchto rodičů z velké části od brzkého věku konzumují alkohol, a navštěvují 
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restaurační zařízení. Závaţné onemocnění v rodině bylo zjištěno u 23 % rodin. 

Jelikoţ se onemocnění vţdy dotýká celé rodiny a její struktury zejména finančního 

zajištění, můţe mít i tento faktor vliv na způsob trávení času.   

Zájmové krouţky ve volném čase, jedná se o jednu ze stěţejních 

kategorií. Zajímalo nás, jak děti tráví čas a jestli navštěvují zájmové krouţky. Zjistili 

jsme, ţe v našem vzorku navštěvovalo nějaký krouţek 38% dětí. Většina těchto 

dětí však s krouţkem v průběhu jednoho roku skončila a nikam dál jiţ 

nedocházely. Zajímavým zjištěním pak bylo, ţe pouze 18% dětí chodilo na 

krouţky ve školách. Za to do jiných organizací to bylo plných 82%, jednalo se 

zejména o sportovní oddíly. Ačkoliv vzhledem k sociálně ekonomické úrovni rodin 

by pravděpodobně krouţky ve školách byly pro rodiny levnější a dostupnější, 

rodiny jich nevyuţívají.   

Při analýze byl dále patrný význam televize a počítače. Dětí, u kterých 

můţeme povaţovat televizi jako jejich významný koníček je celkem 82%. Do této 

kategorie byly zařazeny děti, u kterých se pohybovala denní konzumace televize 

okolo dvou hodin denně.  V případě počítače byla situace jiná, jelikoţ pouze 25% 

dětí ze vzorku mělo doma počítač. Tyto děti však na počítači z velké části trávily 

také okolo dvou hodin denně. Televizi ani počítač rozhodně nemůţeme povaţovat 

za aktivity, které splní funkce, které volný čas nabízí. 

Čas s někým druhým to byla další kategorie, kterou jsme pomocí analýzy 

vytvořili.  Zjistili jsme, ţe pouze 18% dětí trávilo čas o víkendu s rodinou. Rodina 

by měla trávit čas společně a umět s volným časem vhodně nakládat, jak jsme 

zjistili, v našem vzorku není dostatečně rozvinuto.  Dále bylo moţné vysledovat, ţe 

69% dětí ven chodilo s partou. Druhou kategorií pak byly děti, které chodily ven 

pouze s jedním či dvě nejlepšími kamarády, případně také často se sourozenci.  

S předchozí kategorií velmi úzce souvisí další, a sice čas venku. Zjistili 

jsme, ţe děti, které trávily čas převáţně s jedním kamarádem, ho naplňovaly 

převáţně aktivně a smysluplně. Druhá skupina, tedy děti, které byly venku 

s partou, oproti tomu naplňovaly čas nic neděláním, bezcílným touláním a 

návštěvou restauračních zařízení. A to jiţ od velmi nízkého věku jedenácti let.  
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Velká část dětí ve volném čase, sice 88% pomáhalo s domácností. Jedná 

se rozhodně o vysoké procento dětí, kdy se domníváme, ţe v běţných rodinách 

by toto číslo nebylo tak vysoké.  

Významnou je zajisté kategorie škola, kam byla zařazena kategorie 

přípravy do školy a záškoláctví. Zjistili jsme, ţe v rodině se podceňuje význam 

domácí přípravy na školu, jelikoţ ve většině rodin respondentů rodiče 

nepomáhali s přípravou do školy.  Jedná se rozhodně i o prevenci v oblasti 

záškoláctví, která by určitě byla ţádoucí, jelikoţ za školou bylo někdy celkem 

66% respondentů, z toho za školu pravidelně chodilo 44% dětí. Jelikoţ většina 

dětí z našeho vzorku byla za školou s partou tak se domníváme, ţe další příčinou 

záškoláctví můţe být nevhodný způsob trávení volného času. Způsobený 

negativním vlivem vrstevníků v partě.   

Poslední kategorií pak byly návykové látky. Při rozhovorech jsme mohli 

vysledovat, ţe v oblasti alkoholu a cigaret jsou děti sdílné a nepovaţují svojí 

zkušenost s těmito návykovými látkami za příliš negativní. Informace získané 

ohledně nikotinismu nejsou povzbudivé. Pravidelnými kuřáky z našeho vzorku je 

58% dětí. Tyto dětí začaly kouřit ještě před umístěním do dětského domova a 

pravidelně kouří stále. Téměř 50% dětí mělo svoji první cigaretu do svých deseti 

let. Zkušenost s některým druhem alkoholu mělo před umístěním 55% 

respondentů. Většina respondentů měla zkušenost s alkoholem okolo 13 let. 

Posledními seskupenými daty, pak byly informace o jiných návykových látkách. 

Celkem 16% dětí ze vzorku zkusilo někdy marihuanu. Ve vzorku jsme nezjistili 

zneuţívání nějaké jiné návykové látky, ale jelikoţ se jiţ jedná o látky nelegální a 

látky, ke kterým se společnost nestaví tolerantně jako v případě alkoholu a cigaret, 

tak se domníváme, ţe výsledky jsou v této oblasti zkreslené.  

Pomocí postupů zakotvené teorie jsme data uspořádali novým způsobem a 

pokusili se nalézt vztahy mezi nimi. Prvním takovým propojením je začarovaný 

kruh rodiny. V rámci rodiny jsme kategorie seskupili do kruhu problémů.  Kaţdá 

kategorie v tomto schématu souvisí s jinou a vzájemně se ovlivňují.  Pro rodinu je 

těţké se z tohoto kruhu svou vlastní silou dostat. Pomocí jim můţe být sanace 

rodiny.  Musíme se však soustředit na celý kruh a pracovat s ním jako celkem.  

Zároveň byl na data aplikován paradigmatický model, kdy byl identifikován 
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fenomén neboli centrální kategorie způsob trávení času, podle kterého se 

odvíjela celá diplomová práce a také literatura, které bylo pouţito pro teoretické 

ukotvení naší práce. Vzhledem ke způsobu trávení času jsou všechny výše 

zmiňované kategorie ve vzájemné interakci. Data nás pak dovedla k teorii, ţe 

centrální kategorie - způsob trávení času má za následek výskyt či absenci 

rizikového chování u dětí před umístěním do dětského domova. 

 Přínos naší práce vidíme sanace rodin. Domníváme se, ţe se jedná o 

kvalitativní data, která lze vyuţít při práci s rodinou. Mohou pomoci při snaze 

sniţovat počty umísťovaných dětí do ústavní výchovy nebo zvyšovat počty dětí, 

které se vrátí z ústavní výchovy zpět do rodin. 

Na závěr chceme zdůraznit, ţe si uvědomujeme, ţe naše výsledky jsou 

pouze orientační. Naším cílem bylo získání kvalitativních dat a závěry nelze 

povaţovat za obecně platné.  
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ZÁVĚR  

 Zpracování práce a zkušenosti získané během návštěv dětského domova 

nám umoţnili více proniknout do problematiky dětských domovů. Hlavním cílem 

práce je odpovědět na otázku jakým způsobem děti trávily čas před umístěním do 

dětského domova.  Základem je zjištění, ţe na to jakým způsobem bude trávit dítě 

volný čas, má vliv mnoho faktorů. V případě dětí umístěných do dětského domova 

jsou tyto vlivy velmi specifické.  

Na základě zjištěných informací jsme se rozhodli charakterizovat několik bodů, 

které povaţujeme vzhledem ke kvalitnímu způsobu trávení času, u dětí před 

umístěním do dětského domova za důleţité.  

 Cesta dle našeho názoru vede pouze přes celistvý přístup k rodině, 

volnému času a škole. 

 Vytvoření zájmových krouţků, které budou splňovat podmínku finanční 

dostupnosti a atraktivnosti pro rodiče i děti. Zaměření se na to, proč rodiny 

nevyuţívají nabídek škol a pozměnit dle získaných informací strategii 

nabídky.  

 Podpora rodiny v oblasti finančního zajištění v oblasti zájmových aktivit pro 

děti. 

 Informovat rodiny, jak mohou se svými dětmi trávit čas a proč je to ţádoucí.  

 Pracovat s rodinou po rozchodu rodičů za cílem stabilizace a funkčnosti 

rodinného prostředí. 

 Nevhodné vyuţívání volného času, můţe vézt k rizikovému chování, coţ je 

jednou z příčin umísťování dětí do ústavní výchovy. Prevencí zaměřenou 

na vyuţívání volného času můţeme ještě více podpořit funkčnost sanace 

rodin.  

 Způsob trávení času je propojen s fungováním celé rodiny, s jejím 

socioekonomickým statutem, s vytvářením vhodného prostředí, s péčí a 

výchovou, s vytvářením hodnot, postojů a norem. 

Dětské domovy jsou jednou z forem náhradní výchovné péče, která má 

zastoupit nefungující rodinu.  Náhradní výchovná péče však i přes všechny 



 
77 

opatření má své nedostatky a nemůţe nahradit fungující rodinu.  Jako jeden 

z velkých problémů vidím směrování většiny zájmu k náhradní péči a ne 

k rodinám. Pozornost směřujeme na zařízení, na jejich funkčnost a zlepšení. Je to 

pochopitelné obzvlášť při počtu umísťovaných dětí. Nemělo by být naším cílem 

tyto počty sniţovat a potřebovat zařízení ústavní výchovy čím dál méně? 

Uvědomuji si, ţe pro některé děti není návrat moţný a pro ně je samozřejmě cílem 

zajistit náhradní péči, co nejvíce podobnou rodině, ale jsou děti, u kterých lze o 

návratu uvaţovat. Mělo by být naším cílem posílit prevenci a předcházet selhání 

biologických rodičů. Je nezbytné organizačně, finančně a odborně zajistit 

programy prevence. Není totiţ pochyb o tom, ţe nejlepším prostředím pro vývoj 

dítěte je funkční rodina. 

Jestliţe je dítě umístěné do ústavní výchovy, musí být logicky následným 

nejpřijatelnějším řešením, kdyţ se můţe vrátit zpět do své biologické rodiny díky 

včasné intervenci úřadů či neziskových organizací zabývajících se sanací rodiny. 

Taková péče je však zatím nedostatečná a je třeba jí co nejvíce podporovat. 
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RESUMÉ 

Tato diplomová práce se zabývá rizikovým chováním a volnočasovými 

aktivitami u dětí před jejich umístěním do dětského domova.  

První část práce je teoretického charakteru a má za cíl ukotvit práci pomocí 

odborné literatury. Naší snahou bylo propojení základních témat rizikového 

chování a volný čas se specifickou skupinou dětí umísťovaných do ústavní 

výchovy. Stěţejní pro tuto část práce je také kapitola věnovaná sanaci rodiny. 

Jelikoţ je sanace druh sociální aktivizační sluţby pro rodiny s dětmi v období před 

umístěním do dětského domova vychází naše práce z velké části z této sluţby.  

V druhé části prezentujeme výsledky realizovaného šetření. Cílem práce 

bylo zjistit, jakým způsobem děti trávily čas před umístěním do dětského domova. 

Data jsme získali dvaceti šesti rozhovory pomocí návodu a studiem dokumentace. 

Naše práce podává celkový obraz v oblasti trávení času u dítěte před umístěním 

do dětského domova. Rozhovory jsou analyzovány pomocí metody zakotvené 

teorie. Šetření nám pomohlo objevit a popsat několik kategorií, které 

charakterizují, jakým způsobem děti trávily čas.  Data nás pak dovedla k teorii, ţe 

způsob trávení času má za následek výskyt či absenci rizikového chování u dětí 

před umístěním do dětského domova. 

 Přínos naší práce vidíme v oblasti v sanaci rodin. Domníváme se, ţe se 

jedná o kvalitativní data, která lze vyuţít při práci s rodinou. Mohou pomoct při 

snaze sniţovat počty dětí v ústavní výchově. 
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Příloha B: Schéma rozhovoru pomocí návodu 

čas strávený s 

rodinou víkendy s kým, jak 

 

prázdniny s kým, jak 

 

příprava do školy s kým  

rizikové 

chování parta 

odkud, typ, náplň 

času 

 

kouření 

věk, s kým, jak 

často 

 

alkohol 

věk, s kým, jak 

často 

 

jiná návyková 

látky 

věk, s kým, jak 

často 

 

záškoláctví 
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často, náplň 
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typ organizace, 
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Příloha C: Příklady realizovaných rozhovorů  

Rozhovor 2Z, ţena, 15 let 

Začneme kroužky, navštěvovala si nějaké? 
Musí to být nějaká určitá doba? 
Kdykoliv před tím než si se dostala do dětského domova. 
Chodila jsem na aerobik ale jen chviličku 
Jak dlouho asi? 
Asi půl roku 
A ještě na něco si chodila? 
Asi na nic. 
Ten aerobik byl kroužek od školy? 
No od školy 
Jak často byl aerobik za týden? 
Jednou 
Dále by mě zajímalo, jestli si koukala na televizi? 
Když jsem byla doma tak jo. 
 Na co si se dívala? 
Zprávy, 112, ňáká ta stopa. 
Nějaký seriály? 
Horory 
Horory to je zajímavý?  
No jinak mě televize nebaví. 
A počítač? 
Ne ten jsme neměli 
Jak si trávila odpoledne? 
Jak kdy, ale moc jsem ven nechodila. 
Měla si kluka? 
No ve škole, byl to mladší spolužák. 
A jak dlouho jste spolu byli 
Asi tři měsíce 
Kolik ti bylo? 
13 
Pomáhala si domácností? 
No a dost 
A co si dělala? 
No jéžiš, uvařila jsem sourozencům uklízela, prala, pomáhala s učením sourozencům, venčila psa, 
žehlila. 
Myslíš, že si měla dost času pro sebe? 
No rodiče furt makali, takže jsem odpoledne musela dělat. Čas jsem měla spíš až k večeru 
Co byla tvoje nejoblíbenější aktivita? 
To jsem šla teda ven jako to jo. 
S kým si chodila ven? 
No my jsme se hodně stěhovali, když jsem byla v Praze, tak s partou a když v D. tak to byl sem tam 
někdo ale většinou po partách. 
Navštěvovala si nějakou diskotéku? 
Sem tam párkrát. 
A v kolika si ji navštívila poprvé přibližně? 
Já nevím asi někdy ve 12. 
 S kým to bylo? 



 

 

S partou 
Jak si se chystala do školy? 
Sama, já jsem spíš pomáhala sourozencům. 
Jak jste trávili čas o prázdninách? 
No s mámou a jejím přítelem 
A co jste dělali? 
No oni byli doma a my jsme vypadli ven. 
Kouřila si nebo si to zkusila? 
No kouřím no. 
Takže kouříš do teď? 
No. 
V kolika si začala? 
No v létě to bylo sedm let. 
 Kolik cigaret tak vykouříš? 
 Dřív to byla krabička a půl, teď tak osm denně. 
 Jak sis ty cigarety platila? 
 Od rodičů dávali mi peníze, vždycky. 
Zkusila si někdy nějaký alkohol? 
No tak to je jasný, zkoušela několikrát. 
Chodili jste do hospody?  
Ne to my jsme vždycky koupili a šli jsme do parku. 
Co jste si kupovali? 
Víno, pivo,  ale když mám mluvit upřímně, tak to byl třeba i Jack Daniels. 
V kolika si takhle zkusila alkohol? 
No asi v 11. 
S tou partou z Prahy stýkáš se ještě teď? 
Jo někdy. 
Nějakou mariánku si taky zkusila? 
Jo to jsem, ale jen zkusila asi v jedenácti. 
Byla si někdy za školou? 
No jasně byla, No hlavně v pátý třídě, to jsem byla pořád. 
To si byla sama nebo s někým?  
Jednou se sourozencem a potom jsem chodila s bráchou a s kámošem. 
Co jste pak dělali? 
Když jsem šla se sourozencem tak jsme šli do parku a když s bráchou a kámošem tak jsme něco 
podnikali. 
A co jste třeba podnikali? 
Šli jsme do hospody na fotbálek,  do parku  tam jsem tak posedávali. 
Utekla si někdy z domova? 
Ne neutekla, jen jsem jednou odešla a vrátila jsem se až druhý den, ale to nebyl útěk, to jsem se 
jen nestihla vrátit domů. 
Brácha, se kterým si toho hodně podnikala, byl starší? 
No já mám teda ještě staršího, ale jo tenhle byl starší. 
 

 

 

 



 

 

Rozhovor 8M, muţ, 17 let 

Chodil si na nějaké kroužky?   
Nechodil, já jsem byl na počítači. 
Pamatuješ si, kolik času si trávil na počítači? 
Tak dvě tři hoďky denně. 
Hrál si hry?  
No 
Na televizi si koukal?  
No taky 
A jak dlouho? 
Tak hoďku dvě. 
Na co si koukal? 
Na HBO, na filmy. 
Chodil si ven? 
Jo to jo 
Co si dělal? 
Jsme posedávali různě s partou.  
To byli spolužáci? 
Ne to byli od jinad. 
Odkaď si je znal? 
To byla parta z okolí, kde jsem bydlel. 
Jak byli starý? 
Různě někdo stejně, někdo starší. 
Četl si knížky? 
Ne to ne. 
Pomáhal si s domácností? 
Jak kdy, třeba v sobotu jsem něco uklízel. 
Pamatuješ si, co si dělal? 
Uklízel jsem si svůj pokoj. 
Kdyby si měl říct, co byla tvoje nejoblíbenější aktivita, co by to bylo? 
Chození ven. 
Chodili jste na diskotéky? 
No chodili. 
A kdy jste šli poprvé? 
Asi ve 14 
Do hospody jste taky chodili? 
No  
A to si byl s tou partou? 
Jo 
Kolik ti bylo, kdy si byl poprvé? 
Asi taky tak 14 
Kouřil si někdy? 
Jo 
V kolika sis dal první cigaretu? 
Asi ve 13. 
Kolik cigaret si tak vykouřil? 
Asi krabičku denně. 
Jak si ty cigarety platit? 
Kapesným. 
Alkohol sis někdy asi taky dal, když jste chodili do hospody viď? 



 

 

 No  
A i tvrdý? 
Jak kdy. 
Zkusil si někdy mariánku? 
Ne to né. 
Byl si někdy za školou? 
No. 
Sám nebo s partou? 
No s těma lidma. 
Kolik ti bylo? 
Asi tak 13, 14. 
Jak často? 
Docela dost, měl jsem s tím problémy. 
Utekl si někdy z domova? 
No  
Kolik ti bylo? 
14 
Co si dělal? 
 Šel jsem ke kámošům. 
Proč si utekl? 
Už mě to doma prostě nebavilo. 
Připravoval ses do školy sám nebo s někým? 
Já jsem se nepřipravoval. 
Jak si trávil čas o víkendu? 
Venku 
Taky s tou partou? 
No 
 A o prázdninách? 
Tý jo to si nepamatuju. 
Třeba na nějaký tábor si jezdil? 
Ne to ne, asi jsem taky byl s partou. 

  



 

 

Příloha D: Informovaný souhlas pro vedení dětského domova 

INFORMACE O ŠETŘENÍ 

Dovolujeme si vás poţádat o spolupráci při šetření prováděném v rámci Diplomové práce 
„Rizikové chování a volnočasové aktivity u dětí před umístěním do dětského domova“. 
Cílem projektu je zjistit jaké volnočasové aktivity a aktivity spojené s rizikovým chováním 
převládají u dětí před umístěním do dětského domova s následným moţným vyuţitím při 
sanaci rodin. 
Vaše spolupráce představuje, ţe s vaším souhlasem a se souhlasem dětí nám umoţníte 
uskutečnit rozhovor s dětmi z vašeho dětského domova. 
S veškerými daty budeme důvěrně a anonymně nakládat dle zákona č. 101/2000 Sb., o 
ochraně osobních údajů. Nepouţijeme nic, co by mohlo být spojováno s účastníkem 
výzkumu. 
Účast na výzkumu je zcela dobrovolná a děti budou informováni o tom, ţe mohou kdykoliv 
z výzkumu odstoupit.  
Do výzkumu děti zařadíme pouze za předpokladu, ţe souhlasí se spoluprací a podepíší 
informovaný souhlas. 
Zpracované výsledky výzkumu vám budou k dispozici. 
Kontaktní informace 
Bc. Kateřina Vápenková 
studentka Pedagogické fakulty, katedra speciální pedagogiky,  
obor speciální pedagogika, navazující magisterské studium 
katkavapenkova@seznam.cz 
+420 724 558 986 
 

INFORMOVANÝ SOUHLAS 

Já, …………………................................................................................................  

funkce …………………………………………………………………………… 

 Dětského domova …………………. souhlasím se spoluprácí na výzkumu zaměřeném na 

způsob trávení času u dětí před umístěním do dětského domova.  

Nemám námitek proti tomu, aby byla získaná data z rozhovorů s dětmi pouţita pro 

výzkumné účely v rámci Diplomové práce. Potvrzuji, ţe jsem měl/a moţnost dotazovat se 

na podrobnosti šetření a ţe s účastí dětí z dětského domova při výzkumu souhlasím zcela 

dobrovolně a na základě svého rozhodnutí. 

 

Podpis …………………………………………… 

Datum…………………………………………….. 

 

 

 

mailto:katkavapenkova@seznam.cz


 

 

Příloha E: Informovaný souhlas pro děti z dětského domova 

INFORMACE O ŠETŘENÍ 

Dovolujeme si vás poţádat o spolupráci při šetření prováděném v rámci Diplomové práce 

„Rizikové chování a volnočasové aktivity u dětí před umístěním do dětského domova“. 

Cílem projektu je zjistit, jakým způsobem trávily děti čas před umístěním do dětského 

domova.  

Znamená to pro tebe, ţe se zúčastníš rozhovoru, který bude trvat přibliţně třicet minut.  

V rozhovoru jsou otázky, které budou zaměřené na to, jak si trávil/a čas s rodinou, na tvé 

krouţky a zájmy a případné rizikové chování. Rozhovor bude s tvým svolením nahráván. 

S veškerými daty budeme důvěrně a anonymně nakládat dle zákona č. 101/2000 Sb., o 

ochraně osobních údajů. Nepouţijeme nic, co by mohlo být s tebou spojováno. 

Účast na výzkumu je zcela dobrovolná, a pokud budeš chtít, můţeš kdykoliv z výzkumu 

odstoupit.  

Kontaktní informace 
Bc. Kateřina Vápenková 
studentka Pedagogické fakulty, katedra speciální pedagogiky,  
obor speciální pedagogika, navazující magisterské studium 
katkavapenkova@seznam.cz 
+420 724 558 986 
 

INFORMOVANÝ SOUHLAS 

Já, …………………................................................................................................ 

souhlasím se spoluprácí na výzkumu zjišťujícím jakým způsobem trávily děti čas před 

umístěním do dětského domova.  

Nemám námitek proti tomu, aby získaná data z rozhovoru byla pouţita pro výzkumné 

účely v rámci Diplomové práce. 

Potvrzuji, ţe jsem měl/a moţnost dotazovat se na podrobnosti šetření a ţe se svojí účastí 

ve výzkumu souhlasím zcela dobrovolně a na základě svého rozhodnutí. 

 

 

Podpis …………………………………………… 

 

Datum…………………………………………….. 
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Příloha F: Seznam pouţitých grafů, schémat a tabulek 

Graf č. 1: Děti do tří let umístěné v dětských domovech  

Graf č. 2: Charakteristika respondentů dle pohlaví 

Graf č. 3: Charakteristika respondentů dle věku 

Graf č. 4: Partnerství a manţelství rodičů 

Graf č. 5: Závislost na návykových látkách u jednoho z rodičů 

Graf č. 6: Závaţné onemocnění v rodině 

Graf č. 7: Návštěva krouţků dětmi před umístěním do dětského domova 

Graf č. 8: Typ organizací navštěvovaných krouţků 

Graf č. 9: Sledování televize jako koníček 

Graf č. 10: Počítač v domácnosti 

Graf č. 11:Trávení času s rodinou o víkendech 

Graf č. 12: Trávení času s partou nebo s kamarádem 

Graf č. 13: Navštěvování restauračních zařízení mladistvými 

Graf. č. 14: Pomoc s domácností 

Graf č. 15: Zkušenost se záškoláctvím 

Graf č. 16: Zkušenosti s kouřením 

Graf č. 17: Věk první vykouřené cigarety 

Graf č. 18: Zkušenost s alkoholem 

Graf č. 19: Zkušenost s marihuanou 

Schéma č. 1: Paradigmatický model 

Schéma č. 2: Rodina, začarovaný kruh problémů 

Schéma č. 3: Vztahy mezi kategoriemi 

Schéma č. 4: Aplikovaný paradigmatický model 

Tabulka č. 1: Výskyt pravidelného pití alkoholických nápojů  

 


	ÚVOD
	1 NÁHRADNÍ PÉČE
	1. 1 Náhradní výchovná péče
	1. 1. 1 Diagnostický ústav
	1. 1. 2 Dětský domov
	1. 1. 3 Dětský domov se školou
	1. 1. 4 Výchovný ústav


	2 SANACE RODINY
	2. 1 Definice sanace rodiny
	2. 2 Základní znaky sanace rodiny
	2. 3 Organizace zprostředkovávající sanaci rodiny a jejich činnosti

	3 RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ
	3. 1 Definice rizikového chování
	3. 2 Adolescence jako atribut rizikového chování
	3. 3 Rizikové chování a rodina
	3. 4 Některé typy rizikového chování
	Cílem naší práce není popsat všechny výše zmiňované typy rizikového chování. Z tohoto důvodu se v následující kapitole zaměřujeme pouze na rizikové chování, které je stěžejní v získaných datech z našeho výzkumu. Rizikové chování je riziko nebo hrozba,...
	3. 4. 1 Poruchy chování způsobené působením psychoaktivních látek
	3. 4. 1. 1 Poruchy chování způsobené užíváním tabáku
	3. 4. 1. 2 Poruchy chování způsobené užíváním alkoholu
	3. 4. 1. 3 Poruchy chování způsobené užíváním kanabinoidů

	3. 4. 2 Záškoláctví
	3. 4. 3 Vrstevnická skupina - riziková parta


	4 VOLNÝ ČAS
	4. 1 Definice volného času
	4. 2 Funkce volného času
	4. 3 Volnočasové aktivity u dětí a mladistvých
	4. 4 Faktory ovlivňující volnočasové aktivity

	5 METODOLOGIE ŠETŘENÍ
	5. 1 Cíl šetření
	5. 2 Metoda šetření
	5. 2. 1 Kvalitativní výzkum
	5. 2. 1. 1 Zakotvená teorie
	5. 2. 1. 2 Metoda prostého výčtu

	5. 2. 2 Techniky sběru dat

	5. 3 Základní otázka a podotázky šetření
	5. 4 Charakteristika sledovaného vzorku
	5. 5. Analýza dat
	5. 5. 1 Otevřené kódování
	5. 5. 2 Axiální kódování
	5. 5. 3 Selektivní kódování

	5. 6 Etické zajištění šetření

	6 VÝSLEDKY ŠETŘENÍ
	6. 1 Charakteristika dvou vybraných respondentů
	6. 1. 1 Respondent  M13
	6. 1. 2 Respondent Z7

	6. 2 Interpretace kategorií
	6. 2. 1 Sociálně ekonomický status rodiny
	6. 2. 2 Partnerství a manželství rodičů
	6. 2. 3 Postoj rodiny k dítěti a jejich péče
	6. 2. 4 Faktory ovlivňující rodinné prostředí
	6. 2. 5 Zájmové kroužky
	6. 2. 6 Počítač a televize
	6. 2. 7 Čas s někým druhým
	6. 2. 9 Domácí práce
	6. 2. 10 Škola
	6. 2. 11 Návykové látky

	6. 3 Vztahy mezi kategoriemi
	6. 4 Závěr šetření

	ZÁVĚR
	RESUMÉ
	SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ
	SEZNAM PŘÍLOH

